
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W SARNOWIE 
 

I. Prawa i warunki korzystania z wypożyczalni 
 
1. Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom oraz 

rodzicom uczniów ZSP Nr 2 w Sarnowie. 
 
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. 

 
3. W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i cicho, mówić szeptem i nie przeszkadzać innym. 

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

 
5. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie 

wypożyczonych książek. 
 
6. Biblioteka udostępnia podręczniki dla uczniów klasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na cały rok szkolny 

zgodnie z regulaminem wypożyczania bezpłatnych podręczników. 
 
7. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone w bibliotece 

powinny być zwrócone . Uczniowie, pracownicy ZSP Nr 2 , którzy z niej odchodzą zobowiązani 
są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką. 

 
8. W uzasadnionym przypadku bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem 

ustalonego terminu. 
 
II. Wypożyczenia książek 
 
1. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko. 

 
2. Książki podaje bibliotekarz lub wyznaczony uczeń. 

 
3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na dwa tygodnie. 

 
4. Jeżeli uczeń nie przeczytał książki, a w bibliotece nie ma na nią nowych zamówień może przed 

upływem terminu przynieść książkę i poprosić o przedłużenie terminu. 
 
5. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie mu książki uwzględnia się w kolejności zamówień. 

 
6. O ile czytelnik nie zgłosił się po zarezerwowaną książkę w oznaczonym terminie, bibliotekarz 

może wypożyczyć ją innemu czytelnikowi. 
 
7. Książki, wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim. 

 
8. Ze słowników, encyklopedii i innych zbiorów czytelnicy mogą korzystać na miejscu w 

godzinach pracy biblioteki lub na lekcjach. 
 
III. Poszanowanie książek 
 
1. Czytelnik szanuje i dba o wypożyczone książki. 

 
2. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Jeśli odkupienie książki 

jest niemożliwe, powinien oddać inną, wskazaną przez bibliotekarza. 
 
IV. Współpraca biblioteki szkolnej 
 
1. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami poprzez: lekcje biblioteczne, 

konkursy czytelnicze i plastyczne, spotkania z czytelnikami. 
 
2. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami i nauczycielami szkoły i przedszkola poprzez 

realizację działań promujących czytelnictwo i indywidualne zainteresowania uczniów. 


