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Zasady korzystania 
ze zbiorów bibliotecznych: 

 

1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, 
słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

2. Zgromadzone w bibliotece zbiory użytkować można: 
➢ wypożyczając je do domu (lektury, literatura piękna i 

popularnonaukowa), 

➢ czytając, przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma), 
➢ korzystając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do 

dyspozycji nauczyciela - nauczyciele ponoszą pełna odpowiedzialność za 
wypożyczone zbiory). 

3. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. 
4. Jednorazowo można wypożyczać 3 woluminy na okres 3 tygodni. 

Poczytne nowości wypożycza się na okres 2 tygodni. 
5. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią 

nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie 
terminu zwrotu. 

6. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie 
wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji. 

7. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i 
klasę. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez 
wypisania ich z karty czytelnika. 

8. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i 
zagubieniem, zauważone uszkodzenia należy zgłosić 
bibliotekarzowi. 

9. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki lub innego  



     dokumentu ze zbiorów bibliotecznych czytelnik musi zwrócić 
      taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza. 
10.CZYTELNICY OPUSZCZAJĄCY SZKOŁĘ (uczniowie, słuchacze, nauczyciele  

  i inni pracownicy szkoły) ZOBOWIĄZANI SĄ DO WCZEŚNIEJSZEGO 
  ROZLICZENIA Z BIBLIOTEKĄ. 

11.Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki 
  przed końcem roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez  
  bibliotekę). 

12.W bibliotece nie ma wolnego dostępu do półek. 
 
 
 
 

Zasady korzystania z czytelni: 

1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. z księgozbioru   
 podręcznego,  czasopism, zbiorów wypożyczalni. 

2. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na  
miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię. 

3. Czytelnik z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem  
      bibliotekarza. 
4. Czytelnik zobowiązany jest chronić książki, czasopisma, mapy i inne 

dokumenty, z których korzysta, przed zniszczeniem. 
5. W przypadku zauważenia uszkodzenia lub braku należy zgłosić to 

nauczycielowi bibliotekarzowi. 
6. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z ich  
       winy. 
7. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki  
      bibliotekarzowi. 
8. Fakt korzystania z czytelni uczniowie dokumentują wpisem w zeszycie  
      odwiedzin. 
9. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek. 

 
 
 


