
REGULAMIN 

korzystania ze zbiorów biblioteki  

Szkoły Podstawowej nr 9 w Skierniewicach 

 

1. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy zespołu, 

rodzice uczniów, inne osoby za zgodą dyrektora.  

2. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna. 

3. Czytelnik wypożyczyć  może jednorazowo 3 woluminy na okres 2 tygodni  

z możliwością przedłużenia terminu zwrotu. Na okres wakacji, ferii i przerw w nauce 

czytelnik może wypożyczyć do 5 woluminów. 

4. Przedłużenie terminu zwrotu może nastąpić po uzyskaniu zgody bibliotekarza. 

5. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem, jeśli stanowią one 

szczególnie poszukiwane pozycje. 

6. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Powinien tez zwrócić uwagę  

na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenie należy zgłosić 

bibliotekarzowi. 

7. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada 

czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej 

wartości książki na rynku lub stopnia jej uszkodzenia. Jeżeli książka była oprawiona, 

czytelnik pokrywa również koszty oprawy. Czytelnik może dostarczyć do Biblioteki 

identyczny egzemplarz  lub inny wskazany przez bibliotekarza. 

8. Jeżeli po zagubieniu lub zniszczeniu jednego tomu dzieła wielotomowego czytelnik 

nie jest w stanie odkupić brakującego tomu, wpłaca równowartość całego dzieła 

(podobnie jak w punkcie 7).  

9. Jeżeli uczeń, mimo upomnień, odmawia zwrotu książki, bibliotekarz informuje o tym 

wychowawcę klasy, który jest zobligowany do wyegzekwowania zwrotu zaległych 

książek. 

10. Nauczyciel, pracownik szkoły lub rodzic zalegający ze zwrotem wypożyczonych 

materiałów dłużej niż jeden miesiąc zobowiązany jest do wcześniejszego 

powiadomienia o tym bibliotekarza i uzyskaniu jego zgody na przedłużenie. 



11. Czytelnik jest zobowiązany poinformować Bibliotekę o zmianie szkoły,  

a przed odejściem rozliczyć się z wypożyczonych materiałów (załącznik-wzór 

obiegówki). 

 

Przepisy końcowe 

 

1. Czytelnik ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

2. Uczeń nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może zostać 

pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki. Decyzję w sprawie 

podejmuje bibliotekarz wraz  z wychowawcą klasy w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły. 

3. W bibliotece obowiązek zakaz spożywania posiłków, napojów oraz korzystania  

z telefonów komórkowych. 

4. Wszystkie wypożyczone w ciągu roku szkolnego książki, płyty CD, DVD i kasety 

czytelnicy muszą zwrócić przed końcem roku szkolnego. Wyjątkiem są książki 

wypożyczone na okres wakacji. 

 

Traci moc Regulamin korzystania ze zbiorów biblioteki z dnia 01.09.2009 r.  

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem  19.12.2016 r. 

 

Dyrektor Szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

KARTA OBIEGOWA BIBLIOTEKI 

 

Uczeo ................................ (imię i nazwisko) klasy ....  w dniu 

................................. rozliczył się z biblioteką. 

 

data i podpis bibliotekarza     pieczęd biblioteki 

 


