
 

Biblioteka szkolna 
Regulamin pracy biblioteki szkolnej 

Zasady ogólne   

      1. Biblioteka jest miejscem, w którym promuje się czytelnictwo. Uczniowie nabywają tu umiejętności     

          m.in. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz rozwijają    

          swoje osobiste zainteresowania, wrażliwość kulturową i społeczną.  

      2.  Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice  

           i opiekunowie uczniów naszej placówki.  

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych 

godzinach.  

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

przeglądając na miejscu lub wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.  

4. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów.  

5. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.  

6. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki i do przestrzegania 

zasad.  

7. Biblioteka współpracuje z nauczycielami, uczniami, rodzicami i innymi bibliotekami.  

Zasady korzystania z wypożyczalni  

1. Czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko.  

2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki (w tym jedną lekturę obowiązkową)  

na okres jednego miesiąca.  

W wyjątkowych sytuacjach za zgodą nauczyciela bibliotekarza można uzyskać  

przedłużenie terminu zwrotu (z wyjątkiem lektur).  

3. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.  

4. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych  

powodów ma prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.  

5. Nie można wypożyczonych książek oddawać komuś innemu.  

6. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone  

przy wypożyczaniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.  

7. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać  

inną, wskazaną przez bibliotekarza.  

8. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone  

do biblioteki na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.  

9. Czytelnicy opuszczający szkołę ( nauczyciele, uczniowie, pracownicy)  

zobowiązani są przed odejściem rozliczyć się z biblioteką szkolną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Godziny otwarcia  
  

 

Poniedziałek 800- 900 

Wtorek  945- 1050  ; 1155- 1250  

Środa 
 945- 1245 

  

Czwartek 900- 1050 

Piątek 815- 900;         1040- 1250 

 

https://sp82krakow.pl/biblioteka/259-sp82/biblioteka/820-godziny-otwarcia

