
REGULAMIN 

BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP- 8  

  

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz        
pracownicy administracyjni szkoły. 

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. 
3. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki  

i godzinami jej otwarcia. 
4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki łącznie z lekturami. 
5. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do         

wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek. 
6. Jeżeli użytkownik biblioteki nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie         

ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu poprosić  
o jego sprolongowanie. 

7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego materiału        
bibliotecznego) należy powiadomić o tym fakcie bibliotekarza, aby        
uzgodnić formę zwrotu książki do biblioteki poprzez: odkupienie takiego         
samego egzemplarza, zwrot innej książki o równej lub wyższej wartości,          
wpłacenie jej równowartości (po uzgodnieniu z bibliotekarzem oraz        
dyrekcją szkoły). 

8. Uczniowie, a także inni czytelnicy opuszczający szkołę w trakcie trwania          
roku szkolnego zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych        
materiałów bibliotecznych. 

9. Uczniowie klasy VIII są zobowiązani do zwrócenia wszystkich        
wypożyczonych książek i materiałów bibliotecznych w przedostatnim       
tygodniu roku szkolnego. 

10.„Kącik prasowy” jest dostępny dla wszystkich czytelników.       
Wykorzystane czasopisma należy odłożyć na swoje miejsce. 

11.Do biblioteki wchodzimy po uprzednim zostawieniu okrycia       
wierzchniego, teczki, toreb itp. rzeczy w szatni szkolnej. 

12.Do biblioteki nie wchodzimy z jedzeniem i napojami. 



13.Biblioteka jest miejscem szczególnym na terenie szkoły, dlatego należy         
zachować ciszę oraz zachowywać się w sposób kulturalny. 

14.Zauważone uszkodzenia książek i materiałów bibliotecznych należy       
natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi. 

15.Książki i wszelkie inne materiały biblioteczne należy szanować jako         
dobro wspólne społeczności Szkoły Podstawowej nr 8. 

16.Integralną częścią regulaminu biblioteki szkolnej jest regulamin       
wypożyczania podręczników. 

17.W trakcie przerw śródlekcyjnych w bibliotece przebywają wyłącznie        
uczniowie wypożyczający lub zwracający książki lub inne materiały        
biblioteczne. 

18.Czytelnicy biblioteki szkolnej mogą wypożyczać książki na okres ferii         
świątecznych, zimowych i letnich. Uczniom klasy VIII (kończącym        
szkołę) – nie będą wypożyczane książki i inne materiały biblioteczne na           
okres ferii letnich. 
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