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1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły 

oraz rodzice i opiekunowie uczniów.  

2. Godziny otwarcia biblioteki są podawane na początku każdego roku szkolnego. 

3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu, 

czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć 

lekcyjnych. 

4. W bibliotece należy zachować względną ciszę. Biblioteka nie jest dodatkowym 

korytarzem do hałaśliwego spędzania przerwy.  

5. Do biblioteki nie wolno wnosić jedzenia i picia.  

6. Uczniowie mogą samodzielnie przeglądać książki znajdujące się na dostępnych im 

półkach biblioteki. Po skorzystaniu z książki uczeń powinien odłożyć ja na miejsce.  

7. Z biblioteki nie wolno wynosić żadnych książek ani innych zbiorów bez wiedzy 

bibliotekarza. 

8. Uczniowie mogą wypożyczyć książkę maksymalnie na 1 miesiąc. Bibliotekarz może 

wydłużyć ten czas, kierując się zapotrzebowaniem na określoną pozycję.  

9. Audiobooki, płyty i inne pomoce niebędące książkami mogą być wypożyczane na okres 

2 tygodni.  

10. Równocześnie uczeń może mieć wypożyczone maksymalnie 5 pozycji (nie dotyczy 

podręczników).   

11. Przeczytane książki należy jak najszybciej zwrócić do biblioteki, aby mogli z nich 

korzystać inni czytelnicy. 

12. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.  

13. Użytkownik, który zgubi lub zniszczy wypożyczony zasób biblioteczny, jest zobowiązany 

odkupić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela.  

14. Wszystkie wypożyczone pozycje należy zwrócić pod koniec roku szkolnego w terminie 

wyznaczonym przez bibliotekarza, ale nie później niż do 20 czerwca.  

15. Wszyscy czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy) są 

zobowiązani do zwrotu wszystkich wypożyczonych pozycji.  

16. Zasady wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych zawarte są 

w „Regulaminie wypożyczania podręczników i materiałów ćwiczeniowych w PSPSN”. 



17. Każdy użytkownik biblioteki jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i jego 

przestrzegania.  

18. W czasie epidemii: 

a) uczniowie mogą korzystać z biblioteki w dniach i godzinach wyznaczonych 

dla danego oddziału, 

b) przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce, 

c) w bibliotece może przebywać równocześnie maksymalnie 2 osoby, 

d) korzystając z biblioteki lub stojąc w kolejce przed wejściem należy zachować 

bezpieczny dystans, 

e) materiały oddane do biblioteki będą odkładane na kwarantannę; po upływie 

wyznaczonego czasu książki mogą być ponownie wypożyczane. 


