
Regulamin biblioteki  

Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie 
 

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie oraz pracownicy 

szkoły. 

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory od poniedziałku do piątku  

 w godzinach dostosowanych do potrzeb czytelników. 

3. Okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie 

przeprowadzania skontrum.  

4. W bibliotece obowiązuje cisza i bezwzględny zakaz spożywania posiłków 

oraz korzystania z telefonów komórkowych.  

5. Do dyspozycji czytelników w bibliotece znajdują się dwa komputery z 

dostępem do Internetu oraz kolorowa drukarka. 

6. Biblioteka zapewnia swobodny dostęp do czasopism i księgozbioru. 

7. Uczniowie klas młodszych (I – V) zobowiązani są do noszenia teczek na 

książki. 

8. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko. 

9. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki ( w tym tylko 1 lekturę) 

  na okres jednego miesiąca. 

10. Każdy czytelnik ma możliwość jednokrotnego przedłużenia terminu 

zwrotu o 14 dni. 

11. Nauczyciel bibliotekarz może odmówić przedłużenia w przypadku 

wzmożonego zainteresowania innych użytkowników danym tytułem. 

12. Uczeń przygotowujący się do konkursu ma prawo jednorazowo 

wypożyczyć większą ilość woluminów. 

13. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych zbiorów, 

użytkownik zobowiązany jest zwrócić inny egzemplarz tego samego 

tytułu bądź jego nowe wydanie. 

14. W razie niemożności dokonania zwrotu czytelnik jest zobowiązany 

dostarczyć inną książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza. 

15. Wszystkie wypożyczone materiały należy zwrócić tydzień przed końcem 

roku szkolnego. 

16. Z księgozbioru podręcznego oraz czasopism czytelnik może korzystać 

tylko na miejscu. Jednakże za zgodą nauczyciela bibliotekarza można 

wypożyczyć je na lekcję oraz na weekend. 

17. Każdorazowo należy wpisać do „księgi odwiedzin” swoje imię, nazwisko, 

klasę   oraz tytuł wypożyczonej pozycji. 

18. Czytelnik kończący naukę lub pracę w naszej szkole jest zobowiązany 

rozliczyć się  z biblioteką. 

19. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być 

przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego. 

20. Wszystkich czytelników obowiązuje kulturalne zachowanie, a także 

troska o ład  i piękno biblioteki. 

DROGI CZYTELNIKU, MAMY NADZIEJĘ, ŻE CZĘSTO BĘDZIESZ 

   GOŚCIŁ W NASZEJ BIBLIOTECE. 

   SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
 


