
 REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
 w Szkole Podstawowej nr 4  z Oddziałami Integracyjnymi

im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie
1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły

oraz rodzice uczniów.
2. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie wypożyczonych książek.
3. Wypożyczonych książek nie można oddawać innej osobie.
4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni.
5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.
6. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do

pobrania zaświadczenia z biblioteki.
7. Książkę zagubioną lub zniszczoną czytelnik winien odkupić, wpłacić

równowartość  lub ofiarować inną o równej wartości.
8. Na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie wypożyczone

książki powinny być zwrócone do biblioteki. Uczniowie klas 1-7 mogą
wypożyczyć książki na czas wakacji.

9. W bibliotece obowiązuje cisza.
10. Z zasobu księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie w czytelni.

Regulamin wypożyczania uczniom podręcznika,
materiałów edukacyjnych

oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych.

1. Szkoła za pośrednictwem biblioteki nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki.
2. Szkoła  przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia szkoła może

żądać od rodziców ucznia odkupienia podręcznika  lub zwrotu kosztu jego zakupu na
wskazane konto bankowe.

4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia, zanim zostanie
udostępniony nowy podręcznik, uczeń może korzystać z dodatkowego kompletu
podręczników, o ile taki będzie się znajdował w bibliotece szkolnej.

5. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego,
zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych
podręczników. Uczeń, który odchodzi ze szkoły w pierwszym półroczu roku
szkolnego jest zobowiązany również do zwrotu materiałów ćwiczeniowych.

6. W przypadku, gdy uczeń przenosi się  do drugiej szkoły w trakcie trwania roku
szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego,
korzysta z dodatkowego kompletu podręczników wypożyczonych z biblioteki
szkolnej.

7. Podręczniki  będą wypożyczane uczniom w pierwszych 14 dniach roboczych roku
szkolnego.

8. Uczniowie przychodzą do biblioteki w celu wypożyczenia podręczników z
wychowawcą lub innym nauczycielem podczas zajęć edukacyjnych.

9. Dla uczniów klas I-III komplety podręczników wypożycza i zwraca wychowawca.
10. Uczniowie klas IV-VIII oddają podręczniki kompletami pod opieką wychowawcy lub

innego nauczyciela podczas zajęć edukacyjnych według harmonogramu
zaproponowanego przez bibliotekarza szkolnego w przedostatnim tygodniu przed
zakończeniem roku szkolnego.

11. Uczniowie klas IV-VIII  nieobecni w szkole w dniu wypożyczania lub zwrotu



podręczników są zobowiązani do zgłoszenia się do biblioteki samodzielnie.
12. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik: obłożenie, zabezpieczenie przed

uszkodzeniami;  niedopuszczalne jest pisanie i rysowanie w wypożyczonym
podręczniku).

13. Uczniowie, którzy nie oddali podręczników z zeszłego roku, nie otrzymają nowych
książek do momentu rozliczenia się za rok ubiegły.


