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REGULAMIN WYPOŻYCZALNI W ROKU SZKOLNYM 
2021/2022 

 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022: 

a) Nie ma wolnego dostępu do półek, uczniowie nie mogą dotykać 

książek znajdujących się na regałach, zamknięta jest czytelnia. 

b) Obowiązuje 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotece. 

c)  W bibliotece może przebywać maksymalnie trzech uczniów. 

d)  Konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej (maseczka) i 

zachowywanie dystansu społecznego. 

1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać uczniowie i nauczyciele 

oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły. 

2. Książki można wypożyczyć jedynie na swoje imię i nazwisko. 

3. Jednorazowo uczeń może wypożyczyć tylko 3 książki, 

4. Maksymalny czas wypożyczeń książki dla uczniów to jeden miesiąc, 

natomiast dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 

szkoły to cały rok szkolny (wrzesień-czerwiec). 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą bibliotekarza, 

możliwe jest zwiększenie liczby wypożyczonych książek, a także 

przedłużenie terminu ich zwrotu. 

6. Uczniowie przygotowujący się do konkursów i olimpiad mają prawo do 

wypożyczenia większej ilości książek.  

7. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy pożyczać innym 

osobom.  

8. Dokonując zwrotów książek, należy podać swoje imię i nazwisko. 

9. Zasady wypożyczania podręczników szkolnych określone są w odrębnym 

regulaminie. 

10.  Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek,   

ochrony ich przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, zauważone  

uszkodzenia zgłasza bibliotekarzowi.   

11. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik jest 

zobowiązany odkupić taką samą lub inną uzgodnioną z bibliotekarzem. 
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12. W przypadku niezwrócenia materiałów bibliotecznych przez absolwenta 

szkoły, ucznia zmieniającego szkołę lub nauczyciela/pracownika 

tracącego zatrudnienie w Szkole Podstawowej nr 3 w Łomiankach, 

biblioteka wysyła pocztą upomnienie z prośbą o pilny zwrot 

wypożyczonych materiałów bibliotecznych. 

13. Multimedia, czasopisma, gry i inne pomoce edukacyjne mogą 

wypożyczać tylko nauczyciele. 

14. Z księgozbioru podręcznego można korzystać: na miejscu (uczniowie, 

nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice/opiekunowie prawni) lub 

podczas zajęć (nauczyciele). Zbiory podręczne odstawia na miejsce 

bibliotekarz. 

15. Wszystkie wypożyczone zbiory powinny być zwrócone przed końcem 

bieżącego roku szkolnego, najpóźniej do 15 czerwca. 

16.  Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym  

regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go. W przeciwnym 

razie może być zawieszony w prawach korzystania z biblioteki szkolnej. 
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