REGULAMIN BIBLIOTEKI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. KINGI W PODSTOLICACH

Zasady korzystania z biblioteki:
1. Biblioteka szkolna jest główną interdyscyplinarną pracownią szkolną, przygotowującą uczniów
do samokształcenia, edukacji ustawicznej i do korzystania z różnorodnych źródeł informacji.
2. Biblioteka pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów, pracowników i rodziców, którzy mają
prawo korzystać z materiałów bibliotecznych.
3. Biblioteka służy realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły oraz wspiera
doskonalenie zawodowe nauczycieli.
4. Biblioteka jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzi nauczyciel bibliotekarz oraz
nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów.
5. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły.
6. Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń, w których wydzielona jest wypożyczalnia,
czytelnia i magazyn książek.
7. Biblioteka udostępnia swe zbiory w czasie trwania zajęć zgodnie z organizacją roku szkolnego.
8. Czas otwarcia biblioteki uzgadniany jest z dyrektorem szkoły.
9. W bibliotece pracuje jeden nauczyciel – bibliotekarz.
10. Zbiory biblioteki dostosowane są do profilu szkoły i zainteresowań użytkowników.
11. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły, ustalonego na dany rok kalendarzowy.
12. Działalność biblioteki może być dotowana przez rodziców i innych ofiarodawców.
13. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania za zbiorów biblioteki.
14. Książki z półki podaje nauczyciel bibliotekarz, który może wydzielić strefy wolnego dostępu
czytelników do książek.
15. Czytelnik chory na chorobę zakaźną nie może korzystać ze zbiorów bibliotecznych.
16. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu, czytając
lub przeglądają w czytelni lub wypożyczając do korzystania na terenie szkoły – podczas zajęć
dydaktyczno – wychowawczych.
17. Nie wypożycza się do domu pozycji z księgozbioru podręcznego, czasopism, środków
audiowizualnych, kartotek zagadnieniowych i aktów prawa wewnątrzszkolnego, tj. Statutu,
Programu Wychowawczo – Profilaktycznego oraz innych materiałów bibliotecznych, takich jak:
programy nauczania, innowacje pedagogiczne realizowane w szkole, zestawy wymagań
edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych na bieżący rok szkolny, scenariusze
uroczystości szkolnych itp., które pozostają do wglądu czytelników na terenie biblioteki.

18. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.
19. W bibliotece należy zachować ciszę.
20. Każdy uczeń może mieć wypożyczone max. 3 książki.
21. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć ilość
wypożyczonych książek z podaniem terminu zwrotu.
22. Książki wypożycza się na okres do trzech tygodni.
23. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może zażądać zwrotu książek przed ustalonym
terminem.
24. W stosunku do uczniów, którzy nie zwrócą wypożyczonych materiałów w ustalonym terminie
stosuje się kary statutowe.
25. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik ma obowiązek odkupić taką samą
książkę lub inną o wartości określonej przez nauczyciela bibliotekarza.
26. W przypadku zagubienia podręcznika (bądź płyty CD stanowiącej integralną część
podręcznika), znacznego zużycia wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego
zniszczenie rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty
dokonuje się w sekretariacie szkoły w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły.
27. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone do biblioteki w czerwcu, dokładny
termin zwrotu określa nauczyciel – bibliotekarz.
28. Dopuszcza się możliwość wypożyczenia uczniom książek na okres ferii letnich, po wyrażeniu
zgody przez rodziców.
29. W bibliotece prowadzi się statystykę odwiedzin i wypożyczeń.
Zasady korzystania z czytelni:
1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy przygotowującej uczniów do samokształcenia i do
korzystania z różnorodnych źródeł informacji.
2. W czytelni można korzystać ze wszystkich materiałów i zbiorów zgromadzonych w bibliotece.
3. Przed opuszczeniem miejsca pracy w czytelni należy zwrócić nauczycielowi bibliotekarzowi
wszystkie materiały.
4. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w czytelni powinno być uzgodnione
z nauczycielem bibliotekarzem.
5. W czytelni obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.
6. W czytelni należy zachować ciszę.
7. W czytelni prowadzi się rejestr/statystykę odwiedzin.

