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REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

 

 

 

I   Postanowienia ogólne 
 

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni 

pracownicy szkoły oraz rodzice. 

2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 

3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z 

organizacją roku szkolnego. 

4. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki. 

5. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek. 

6. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być 

przyznane nagrody na koniec roku szkolnego. 

 

 

 

 

II  Regulamin wypożyczalni 

 

1. Uczniowie mogą wypożyczać książki i inne dokumenty tylko na swoją kartę. 

2. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez bibliotekę 

materiały, w chwili wypożyczenia powinien zgłosić nauczycielowi 

bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia i inne nieprawidłowości zauważone w 

pobieranych egzemplarzach zasobów bibliotecznych. 

3. Jednorazowo można wypożyczyć dwa woluminy. 

4. Okres wypożyczenia książki z działu lektur i beletrystyki nie może 

przekraczać trzech tygodni. 

5. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 

jeden tydzień. 

6. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, 

jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających. 

7. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu w 

czytelni. 

8. W przypadku nie zwrócenia książek bibliotekarz ma prawo wpisać punkty 

ujemne za nieprzestrzeganie regulaminu. 
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9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów 

użytkownik jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej 

wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza. 

10. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie 

wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji. 

11. Wszystkie wypożyczone przez uczniów materiały muszą zostać zwrócone do 

biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. 

12. Osobom, które nie rozliczyły się przed wakacjami z biblioteką, wstrzymuje się 

w nowym roku szkolnym udostępnianie wszelkich materiałów z zasobów 

bibliotecznych do momentu zwrotu zaległości. 

13. Maturzyści rozliczają się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na tydzień 

przed zakończeniem zajęć. Do zakończenia egzaminów maturalnych i 

egzaminu zawodowego ze wszystkich zasobów biblioteki mogą korzystać na 

miejscu w czytelni. 

14. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele) zobowiązani są do 

pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych z biblioteki 

materiałów („obiegówki”) i przedłożenia go w sekretariacie szkoły. 

15. Uczniom osiągającym najwyższe wyniki w czytelnictwie oraz biorącym 

systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane na koniec 

roku nagrody książkowe. 

16. Za straty materialne biblioteki wynikające z wydania świadectwa ukończenia 

szkoły lub dokumentów uczniowi, bez pisemnego potwierdzenia rozliczenia z 

biblioteką, odpowiedzialność finansową ponosi osoba wydająca dokumenty. 

 

 

 

 

III  Regulamin czytelni 
 

1. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin. 

2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru 

podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni. 

3. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie 

wynosząc ich poza czytelnię. 

4. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta 

za pośrednictwem bibliotekarza. 

5. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi. 

6. W czytelni obowiązuje cisza. 

7. Nie wolno w czytelni spożywać posiłków. 

8. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych. 
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IV  Korzystanie ze stanowisk komputerowych 
 

1. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych. 

2. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów 

multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz Internetu. 

3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się 

instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących 

oprogramowaniach. 

4. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza, po wpisaniu 

się do zeszytu odwiedzin. 

5. Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel bibliotekarz. 

6. Użytkownik powinien umieć obsługiwać komputer przynajmniej w 

podstawowym zakresie. 

7. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie 

maksymalnie dwie osoby. 

8. Z drukarki można korzystać za zgodą bibliotekarza. 

9. Internet powinien służyć wyłącznie do celów edukacyjnych. 

10. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu 

komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest 

niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice. 

11. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska 

komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza. 

 

 


