
REGUALAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  w Lasocicach 
Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz U z 1991r. nr 95 poz. 425 z późn. zm.) 

2. Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r. (Dz.U. 1997r. nr 85 poz. 539 z późn. zm.) 

3. Statut Szkoły. 

 

 

I .  ZASADY  KORZYSTANIA  ZE ZBIORÓW  BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

1. Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym 

szkoły oraz rodzicom uczniów naszej szkoły w czasie określonym harmonogramem pracy 

biblioteki.  

2. Korzystanie z biblioteki i czytelni jest dobrowolne i bezpłatne. 

3. Każdy nowy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem Biblioteki. 

4. Regulamin biblioteki zawierający zasady korzystania ze zbiorów oraz stanowisk 

komputerowych, umieszczony jest w pomieszczeniu biblioteki szkolnej w widocznym miejscu. 

5. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca oraz umożliwia uczniom 

wypożyczanie książek na okres ferii zimowych i letnich ( z wyłączeniem uczniów kończących 

edukację w szkole). 

6. Jednocześnie czytelnik posiadać może na swoim koncie pięć pozycji. 

7. Okres wypożyczenia nie powinien przekroczyć 14 dni. 

8. W bibliotece należy zachowywać się cicho, aby nie przeszkadzać innym uczniom 

korzystającym ze zbiorów biblioteki. 

9. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów. 

10. Za wypożyczoną książkę materialnie odpowiada czytelnik. Zgubiona lub zniszczona książkę 

zobowiązany jest odkupić. 

11. Z księgozbioru podręcznego, czytelnik może korzystać wyłącznie na miejscu. Wypożyczanie 

na lekcje jest każdorazowo uzgadniane z bibliotekarzem. 

12. Zbiory multimedialne użyczane są nauczycielowi, tylko na dana lekcję – na konto 

nauczyciela. 

 

 

 

 

 

 



 

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH 

1. Komputery w bibliotece szkolnej służą wyłącznie do celów edukacyjnych. Umożliwiają 

korzystanie ze zbiorów multimedialnych oraz Internetu. 

2. Korzystać można tylko z zainstalowanych przez administratora programów. Zabrania się 

instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach     

i ustawieniach systemowych. 

3. Użytkownicy komputera zobowiązani są do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem, to 

znaczy tylko w celach edukacyjnych. Wykorzystanie sprzętu do gier komputerowych jest 

niedozwolone. 

4. Użytkownik komputera powinien posiadać elementarną znajomość jego obsługi. 

5. Przy jednym stanowisku mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby. 

6. Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką bibliotekarza. 

7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać 

bibliotekarzowi. 

8. Po wykonaniu prac, otwarte programy należy pozamykać i pozostawić ekran z wyświetlonym 

pulpitem. 

9. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel bibliotekarz ma prawo 

do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. 

10. Uczeń przed rozpoczęciem pracy  przy komputerze ma obowiązek zapoznania się z zasadami 

korzystania ze stanowisk komputerowych i zaakceptowania ich. 

11. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece  należy zachować ciszę. 

12. Zabrania się spożywania artykułów spożywczych przy stanowiskach komputerowych. 

13.  Z Internetu i zasobów biblioteki korzystamy tylko w godzinach pracy biblioteki szkolnej. 

 

 

Opracowała :Beata Krystians – nauczyciel bibliotekarz ………………………………… 

         Zatwierdziła :Iwona Jąder– dyrektor szkoły  ………………………………….. 

 

 


