
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W WOJKOWICACH 

w czasie rygoru sanitarnego  

 

I.  Informacje ogólne: 

 

 Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 

  Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni 

pracownicy szkoły oraz rodzice.  

 

II. Korzystanie z wypożyczalni: 

 

 Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można : 

- wypożyczając do domu, 

- czytając na miejscu (po odwołaniu stanu pandemii), 

 Z księgozbioru podręcznego można korzystać  na miejscu w 

czytelni (w okresie pandemii maksymalnie 3 osoby) z 

zachowaniem procedur bezpieczeństwa związanych z 

pandemią, 

 Nauczyciele mogą korzystać z księgozbioru podręcznego 

podczas swoich zajęć lekcyjnych z zachowaniem 

odpowiednich procedur bezpieczeństwa związanych                                 

z pandemią, 

 Książki wolno wypożyczać jedynie na swoje nazwisko, 

 Rodzice uczniów mogą wypożyczać książki na konto dziecka, 



 W bibliotece czytelnik może korzystać z wolnego dostępu do 

półek, z wyjątkiem okresu panowania stanu pandemii, 

 Jednorazowo wypożyczyć można 3 książki(ograniczenie to nie 

dotyczy podręczników) na okres maksymalnie 2 tygodni, 

 Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonej 

książki, jeżeli nie ma zapotrzebowania na tę pozycję ze strony 

innych użytkowników. Potrzebę przedłużenia wypożyczenia 

należy zgłosić bibliotekarzowi, 

 Jeżeli uczeń nie odda książki w terminie, po jednokrotnym 

upomnieniu ze strony bibliotekarza może zostać ukarany 

punktami ujemnymi z zachowania,  

 Wypożyczone książki i podręczniki należy szanować, 

 W momencie wypożyczenia książki lub podręcznika należy je  

szczegółowo obejrzeć pod kątem uszkodzeń egzemplarza i 

jeżeli takie istnieją  zgłosić bibliotekarzowi, 

 Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę musi odkupić pozycję 

tego samego autora, o tym samym tytule. W przypadku 

braku takiej książki na rynku odkupuje inną, wskazaną przez 

bibliotekarza, 

 Jeżeli uczeń zniszczy lub zgubi podręcznik musi wpłacić kwotę 

równą jego wartości (uzgodnioną z bibliotekarzem) na konto 

szkoły wskazane przez bibliotekarza, 

 W bibliotece należy zachowywać się kulturalnie, uczeń, który 

nie będzie reagował na słowne upomnienia ze strony 

bibliotekarza może zostać ukarany punktami ujemnymi z 

zachowania, 

 Wszystkie wypożyczone książki i podręczniki należy zwrócić do 

biblioteki najpóźniej na tydzień przed zakończeniem roku 



szkolnego lub w innym wcześniejszym terminie ogłoszonym 

przez bibliotekarza, 

 W przypadku zmiany lub ukończenia szkoły czytelnik 

zobowiązany jest rozliczyć swoje konto biblioteczne, 

 Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 

8.00 do 14.00, wypożyczeń można dokonywać od godziny 

8.45 do 13.45, 

 W okresie pandemii obowiązuje harmonogram wizyt w 

bibliotece dostępny na drzwiach wejściowych oraz na stronie 

szkoły 

III. Korzystanie z czytelni (po odwołaniu stanu pandemii): 

 

 W bibliotece szkolnej znajduje się czytelnia, która umożliwia 

korzystanie ze zbiorów bibliotecznych, 

 Czytelnik korzysta ze zbioru podręcznego za pośrednictwem 

bibliotekarza, 

 Materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić z czytelni, 

 Użytkowników czytelni obowiązuje zachowanie ciszy oraz zakaz 

spożywania posiłków, 

 Jeżeli użytkownik czytelni zachowuje się negatywnie i nie 

reaguje na upomnienia bibliotekarza może być ukarany 

punktami ujemnymi z zachowania i wyproszony z czytelni. 

 

IV. Korzystanie ze stanowiska komputerowego(po 

odwołaniu stanu pandemii):  

 

 Komputer w czytelni przeznaczony jest wyłącznie do celów 

edukacyjnych oraz  jako dodatkowe źródło informacji, 



 Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania 

się instalowania innych programów i dokonywania zmian w 

już istniejących oprogramowaniach, 

 Z komputera można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza, 

 Przy jednym stanowisku może pracować jedna osoba, w 

wyjątkowych sytuacjach, za zgodą bibliotekarza mogą 

pracować razem dwie osoby, 

 Zależnie od potrzeb uczniów bibliotekarz wyznacza kolejność 

użytkowników na stanowisku komputerowym, 

 Korzystając z komputera użytkownik powinien używać sprzętu 

zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, jego przeznaczeniem 

oraz zgłaszać bibliotekarzowi wszelkie uwagi dotyczące 

zauważonych usterek sprzętu lub nieprawidłowego jego 

działania. 

 


