
REGULAMIN BIBLIOTEKI
PSP nr72, PG nr 2 „Szkoły Marzeń” w Piasecznie

1. W bibliotece obowiązuje cisza, czystość i porządek.
2. Artykuły spożywcze wniesione na teren biblioteki należy pozostawić w torbach 

i plecakach.
3. Biblioteka służy do:

a)  wypożyczania książek,
b)  poszukiwania informacji i materiałów na określony temat,
c)  odrabiania lekcji, uczenia się i rozwijania zainteresowań,
d)  czytania książek i czasopism,
e) rysowania i pisania oraz innych cichych zajęć przy stolikach.

4. Biblioteczny sprzęt elektroniczny może włączać i wyłączać tylko bibliotekarz oraz 
inni nauczyciele.

5. Książki, z  których  uczniowie  korzystają  w czytelni, należy później  odłożyć na 
miejsce lub odnieść bibliotekarzowi.

6. Na prośbę czytelnika bibliotekarz  pomaga w doborze literatury, w  korzystaniu 
z katalogów, wydawnictw informacyjnych, Internetu itp., a także w rozwiązywaniu 
wszelkich innych problemów w bibliotece.

7. Można wypożyczyć do trzech książek jednocześnie. Wyjątkowo więcej książek 
mogą wypożyczyć uczniowie, którzy wykonują dużą pracę na polecenie nauczyciela 
lub przygotowują się do konkursu.

8. U bibliotekarza można rezerwować książki wypożyczone aktualnie przez innych 
czytelników.

9. Książki wolno wypożyczać wyłącznie na własne konto.
10. Za książkę odpowiada osoba, na której konto książka została wypożyczona.
11. Przed wypożyczeniem książki należy zwrócić uwagę na jej stan, a zauważone 

uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
12. Jeśli wypożyczona książka ulegnie uszkodzeniu u czytelnika, ma on obowiązek 

naprawić szkodę.
13. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany do 

odkupienia tego samego tytułu, a jeśli nie ma go w sprzedaży, może odkupić inną 
książkę z tego samego działu (po uzgodnieniu z bibliotekarzem) lub zapłacić 
ekwiwalent w wysokości aktualnej ceny rynkowej zniszczonego bądź zagubionego 
egzemplarza.

14. Książki wypożyczane są na okres nie dłuższy niż miesiąc.
15. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu książki, jeżeli nie 

ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
16. Kara za każdy dzień samowolnego przetrzymania jednej książki wynosi 10 groszy.
17. Bibliotekarz  może  przypominać  uczniom  o  przetrzymywanych  książkach  oraz 

zawiadamiać  o nich Rodziców uczniów drogą mailową lub listem poleconym.
18. Jeśli  książka  jest  przetrzymywana  dłużej  niż  pół  roku  lub  jeśli  kara  za 

przetrzymanie  nie  zostanie  uregulowana  przez  pół  roku,  wówczas  bibliotekarz 
informuje  o  tym  Dyrektora  Szkoły  i  dalsze  postępowanie  zależy  od  decyzji  
Dyrektora.

19. Czytelnik łamiący przepisy niniejszego regulaminu może być czasowo – 
a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe – pozbawiony prawa korzystania 
z biblioteki.

20. Regulamin wchodzi w życie 2 września 2013 r.
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