
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SP 2

w roku szkolnym 2020/2021

1. W czasie trwającej epidemii COVID-19 biblioteka
będzie otwarta na potrzeby czytelników

w godzinach 8:00 – 15:00

2.  Przy wejściu do wypożyczalni czytelnik musi 
zdezynfekować dłonie i posiadać ochronę zakrywającą 
usta     i nos (maseczkę, szalik itp.). 

3.  W wypożyczalni może przebywać tylko jeden czytelnik.

4.  Pozostali czytelnicy czekają w korytarzu zachowując 
bezpieczną odległość, minimum 1,5 m

5.  Zwracane książki czytelnik odkłada w wyznaczone 
miejsce, gdzie przejdą  trzydniową kwarantannę.

6.  Książki podaje bibliotekarz (brak wolnego dostępu        
do księgozbioru).

7.  Zawieszona jest działalność czytelni i możliwość 
korzystania z komputerów.

8. Podręczniki dla kl. I-III pobierają wychowawcy klas.

9. Uczniowie kl. IV-VIII  wypożyczają podręczniki 

wg regulaminu obowiązującego w czasie pandemii

10. Wypożyczone podręczniki uczeń obowiązkowo podpisuje 
swoim nazwiskiem.

11. Ze zbiorów  biblioteki mogą korzystać uczniowie, 
nauczyciele, pracownicy szkoły. 
12. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze 
zbiorów bibliotecznych. 



13. Książki wolno wypożyczać jedynie na swoje nazwisko. 
Nie wypożycza się książek na nazwisko koleżanek, kolegów.
14. Jednorazowo można wypożyczać dwie książki (w tym 
tylko jedną  lekturę obowiązkową) na okres jednego miesiąca. 
15. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo 
wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.
16 Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy 
wypożyczać  innym osobom.
17. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
18. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez 
siebie książki.
19. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki( innego  
dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną wskazaną 
przez bibliotekarza.
20. Książki można wypożyczyć na okres ferii zimowych.
21. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest przed
odejściem rozliczyć się z biblioteką szkolną.
22. Biblioteka jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla 
ucznia.
23.W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
24.W bibliotece obowiązuje zakaz używania telefonów 
komórkowych oraz zakaz spożywania posiłków.
25.W bibliotece panuje ład i porządek, przestrzega się 
obowiązujących zasad kultury słowa i zachowania.

26. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się

i przestrzegania niniejszego regulaminu .

                                                    

                             Nauczyciele biblioteki:    L. Wierzbicka

                                                          K. Karcz-Kwaśnik


