
Regulamin biblioteki Szkoły Podstawowej  w Zbrosławicach  

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów naszej szkoły.  
Korzystający z biblioteki, są obowiązani stosować się do poniższych zasad: 

1) Biblioteka jest miejscem naszej pracy, dlatego w pomieszczeniach bibliotecznych obowiązuje cisza, kulturalne 
zachowanie oraz zakaz wchodzenia z jedzeniem czy napojami. 

2) Korzystający z czytelni mogą samodzielnie wpisywać się do zeszytu czytelni. 

3) Między regały można wchodzić wyłącznie za zgodą bibliotekarza (bez plecaków). 

4) Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu ew. czytając lub przeglądając 
na miejscu. 

5) Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 3 tygodni. Istnieje możliwość przedłużenia okresu 
wypożyczenia, pod warunkiem braku zapotrzebowania na określoną książkę ze strony innych czytelników. 

6) Uczeń zalegający ze zwrotem książek nie może wypożyczyć kolejnej pozycji. 

7) Za niezgodne z regulaminem przetrzymywanie książek czy innych dokumentów uczeń może być ukarany punktami 
karnymi ze sprawowania. 

8) Za podarowane bibliotece, przydatne książki i czasopisma, uczeń otrzymuje dodatnie punkty ze sprawowania.  
O przydatności darowizny decyduje nauczyciel bibliotekarz. 

9) Wypożyczone materiały należy przechowywać obłożone i chronić przed zniszczeniem* lub zgubieniem. Na 
bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany oprawy. 

10) Wypożyczając uczniowie powinni zwrócić uwagę na stan wypożyczonych książek, a zauważone uszkodzenia 
niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi. 

11) Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia* 
wypożyczonych książek. (Zgodnie z Art.22ak ust. 3 pkt 1.2. Ustawy o systemie oświaty**) 

12) Wypożyczone książki/podręczniki oraz inne rodzaje zbiorów (za wyjątkiem ćwiczeń) będą wypożyczane na 
ustalony okres. Udostępnione podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej  
w terminie ustalonym przez wychowawcę. 

13) Uczniowie zmieniający/opuszczający szkołę zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot 
wypożyczonych materiałów („obiegówki”) i po uzyskaniu potwierdzenia przedłożyć go w sekretariacie szkoły.  

14) Wszelkie nieuregulowane w regulaminie kwestie rozstrzyga Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Zbrosławicach  

*  Za zniszczenie uznaje się: zalanie książki napojem, wyrwaną lub podartą kartkę, rozerwanie książki czy okładki, popisanie lub inne trwałe 
zabrudzenie na książce. 
**Art. 22ak.  
3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może 
żądać od rodziców ucznia zwrotu: 
1) kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub 
2) kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły 
podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na 
stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. 
(USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw1) (Dz. U. z 23 czerwca 2014 r. poz. 811) 


