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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. W skład biblioteki szkolnej wchodzą: wypożyczalnia i czytelnia. 

2. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły 

oraz rodzice. 

3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie  

z organizacją roku szkolnego, w godzinach pracy bibliotekarza. 

4. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 

5. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki. 

 

§ 2 

 

Do zadań biblioteki należy: 

 

1. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie księgozbioru. 

2. Wspieranie nauczycieli w ich pracy zawodowej i doskonaleniu własnym. 

3. Współpraca z uczniami, nauczycielami, rodzicami (prawnymi opiekunami)  

w zakresie zakupu książek do biblioteki. 

4. Prowadzenie dokumentacji biblioteki: ksiąg inwentarzowych, księgi ubytków, rejestru 

wypożyczeń podręczników, dokumentacji dotyczącej działalności edukacyjno-

kulturalnej, planów pracy i sprawozdań statystycznych. 

5. Organizowanie wycieczek do innych typów bibliotek i instytucji kultury, celem 

zapoznania z ich działalnością oraz uczestnictwa w organizowanych przez nie 

wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych. 

6. Wspieranie działań  szkoły w zakresie przygotowania uczniów  do  życia  

w społeczeństwie informacyjnym. 

7. Prowadzenie zajęć bibliotecznych w celu rozwijania wrażliwości kulturowej  

i społecznej. 

8. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz pogłębianie  

u nich nawyku czytania, uczenia się. 

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI 

1. Każdy użytkownik posiada konto elektroniczne i tradycyjne założone z chwilą zapisu 

do biblioteki.  

2. Zbiory biblioteki wypożyczane są na osobiste konto czytelnika. 

3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki. W określonych przypadkach 

nauczyciel bibliotekarz może zwiększyć lub zmniejszyć ilość wypożyczanych 

woluminów.  

4. Książki wypożyczane są na okres dwóch tygodni. Czytelnik ma prawo do 

dwukrotnego przedłużenia wypożyczenia. 

5. Zwrot podręczników, materiałów edukacyjnych i innych wypożyczonych 



woluminów upływa w ostatnim tygodniu zajęć bieżącego roku szkolnego lub  

w chwili opuszczenia szkoły przez ucznia lub pracownika. 

6. Opiekunowie klas, klasopracowni mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych dla 

uczniów poszczególnych oddziałów. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność 

za wypożyczone materiały edukacyjne. 

7. Użytkownicy mają wolny dostęp do półek z książkami, pod opieką nauczyciela 

bibliotekarza. 

8. Wobec czytelników przetrzymujących książki, stosuje się wstrzymanie wypożyczeń, 

aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji. 

9. Przed wypożyczeniem książki należy obejrzeć, a ewentualne uszkodzenia zgłosić 

bibliotekarzowi. 

10. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki, czytelnik musi 

zwrócić taki sam lub inny wolumin, o tej samej lub wyższej wartości, po uprzednim 

porozumieniu się z bibliotekarzem. 

11. Dane  osobowe  gromadzone  w  bibliotece,  podlegają  ochronie  zgodnie   

z  ustawą o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016 r.  poz. 922  z dnia  

28.06.2016). 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI 

 
1. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki. Jest miejscem nauki własnej 

i zajęć dydaktycznych wynikających z harmonogramu zajęć w bieżącym roku 

szkolnym. 

2. W czytelni można korzystać ze wszystkich rodzajów zbiorów tj. księgozbioru 

podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni. 

3. Uczniowie przebywający w czytelni w czasie zajęciach dydaktycznych znajdują się 

pod opieką nauczyciela, który prowadzi zajęcia. 

4. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz 

korzystania z telefonów komórkowych. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin dostępny jest do wglądu w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej 

szkoły. 

2. Bibliotekarz zobowiązany jest do zapoznania z Regulaminem wszystkie osoby 

korzystające ze zbiorów biblioteki. 

3. Decyzje w kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem podejmuje 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu. 

 

 

Nowelizacja Regulaminu wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno - Wychowawczego w Zamościu z dniem 12 października 2022  r.


