
Regulamin Biblioteki Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr

Salezjanek w Krakowie

1. Biblioteka  jest  czynna w godzinach ustalanych corocznie w zależności  od  organizacji

pracy Szkoły.

2. Nauczyciel-bibliotekarz zawsze służy radą i pomocą.

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

rodzice uczniów.

4. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

5. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:

 wypożyczając  je  do  domu  (lektury  szkolne,  literatura  piękna,  książki

popularnonaukowe)

 czytając lub przeglądając na miejscu w czytelni (księgozbiór podręczny, czasopisma).

6. Jednorazowo  można  wypożyczyć  3  książki  na  okres  trzech  tygodni  (z możliwością

przedłużenia).

7. Uczniowie mogą samodzielnie wybierać książki jedynie z wyznaczonych regałów.

8. Zbiory specjalne (kasety wideo, płyty CD i DVD, programy multimedialne) wypożyczane

są tylko nauczycielom.

9. Z komputerów w czytelni mogą korzystać uczniowie klas IV – VI w celach edukacyjnych,

zgodnie z regulaminem ICIM (Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej).

10. Zbiory  biblioteki  są  naszą  wspólną  własnością.  Czytelnik  jest  odpowiedzialny  za

wypożyczone dokumenty – chroni je przed zniszczeniem, uszkodzeniem  i zagubieniem.

Zauważone uszkodzenia należy zgłaszać nauczycielowi-bibliotekarzowi.

11. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić

bądź  zwrócić  inną  o  równej  lub  większej  wartości  po  uzgodnieniu  z  nauczycielem-

bibliotekarzem.

12. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki w wyznaczonym terminie  

(na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego). 

13. Uczniowie  i  pracownicy  szkoły,  którzy  z  niej  odchodzą,  zobowiązani  są  do

wcześniejszego rozliczenia się z Biblioteką.

14. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym Regulaminem i do

jego bezwzględnego przestrzegania.

Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych

1. Podręczniki są własnością Szkoły i stanowią część księgozbioru biblioteki szkolnej.



2. Podręczniki wypożyczane są bezpłatnie, na okres jednego roku szkolnego lub krócej –

zgodnie  z  potrzebami  organizacji  nauki  –  i  powinny  być  oddane  do  biblioteki  

w  ustalonym  terminie  przed  końcem  roku  szkolnego  (wraz  z  dodatkowym

wyposażeniem  -  płytami CD, mapami,  planszami).  Oceny stanu dokonuje bibliotekarz,

wspólnie z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu.

3. Uczeń  jest  zobowiązany  do  szanowania  podręczników,  przechowywania  ich  

w okładce, nie powinien dokonywać żadnych wpisów lub zaznaczeń. Powinien chronić

je przed zniszczeniem i zagubieniem.

4. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub wymiany okładki. 

5. Zauważone  uszkodzenia,  które  już  były  w  podręcznikach,  należy  zgłosić  nauczycielowi-

bibliotekarzowi od razu po wypożyczeniu podręcznika. 

6. Za  szkody  wynikłe  z  zagubienia,  uszkodzenia,  zniszczenia,  niezwrócenia  w  ustalonym

terminie  podręcznika  odpowiada  rodzic  lub  opiekun  prawny  wypożyczającego.  W  takim

wypadku należy wpłacić  równowartość podręcznika na konto MEN lub  na konto Szkoły

oraz dostarczyć do biblioteki dowód wpłaty.

7. Przez  uszkodzenie  podręcznika  (lub  innych  materiałów  edukacyjnych)  rozumie  się

nieumyślne  zabrudzenie,  poplamienie,  uszkodzenie,  zgniecenie  lub  rozerwanie  –  które

należy naprawić, aby podręcznik mógł być dalej wykorzystywany.

8. Przez zniszczenie podręcznika (lub innych materiałów edukacyjnych) rozumie się umyślne

lub spowodowane przez  zaniedbanie użytkownika poplamienie,  zalanie,  porysowanie lub

popisanie,  połamanie  lub  rozerwanie,  wyrwanie  lub  zagubienie  kartek  oraz  inne  wady

fizyczne (pogryzienie przez zwierzęta), które pomniejszają wartość użytkową podręcznika  

i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

9. Uczeń,  który  w  trakcie  roku  szkolnego,  z  powodów  losowych,  rezygnuje  z  edukacji  

w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek w Krakowie, zobowiązany jest oddać do

biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki i książki.

10. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne, które przeznaczone jest na trzy lata

nauki dla kolejnych uczniów.

11.Rodzice podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego

Regulaminu.


