
Regulamin biblioteki 

Zespołu Szkół w Trzcinicy 
I. Prawa i warunki korzystania 

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy 
szkoły. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w 
dzienniku lekcyjnym, nauczyciele i pracownicy na podstawie umowy o 
pracę. 

2. Biblioteka udostępnia swe zbiory w ciągu trwania roku szkolnego. 
Otwarta jest od poniedziałku do piątku  sześć godzin dziennie według 
harmonogramu ustalanego na początku roku szkolnego.   

3. Biblioteka udostępnia zbiory na ferie zimowe i wakacje letnie.  

Czytelnikom przetrzymującym książki można okresowo wstrzymać 
wypożyczenia. Prasa i księgozbiór podręczny udostępniane są w bibliotece 
do wykorzystania na miejscu. Wszystkie książki wypożyczone w danym 
roku szkolnym powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego. Po 
rozliczeniu się z biblioteką można wypożyczać książki na okres wakacji. 
Czytelnicy opuszczający szkołę (kończący edukację) zobowiązani są 
zwrócić książki do biblioteki szkolnej. 

II. Wypożyczanie książek. 

Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie osobiście. Jednorazowo 
można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca. Jeżeli czytelnik nie 
przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, 
może przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i uzyskać zgodę 
na jej prolongatę. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu 
pozycji. Uczeń może wypożyczyć na ferie zimowe maksymalnie 10 
książek a na wakacje letnie 15 książek.  

III. Poszanowanie książek 

Korzystający z biblioteki zobowiązani są zadbać o wypożyczone książki. 
W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić 
taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza. 

 

 



IV. Działalność kulturalna 

Biblioteka prowadzi różnorodne działania rozwijające wrażliwość 
kulturalną, społeczną i artystyczną takie jak:  spotkania autorskie, 
przedstawienia, wystawy itp. 

V. Indywidualne zainteresowania uczniów 

Biblioteka prowadzi działania rozwijające indywidualne zainteresowania 
uczniów np. poprzez rozmowy z uczniami, ankiety i zakup książek 
zgodnych z zainteresowaniami, prowadzenie Koła Przyjaciół Biblioteki. 

VI. Działania promujące czytelnictwo 

Biblioteka zajmuje się popularyzacją biblioteki i czytelnictwa  wśród 
dzieci i młodzieży poprzez np.: konkursy biblioteczne i czytelnicze, 
wystawy, obchody Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych, 
pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika itp. 

VII. Technika informacyjna 

W bibliotece uczniowie mają możliwość korzystania z komputerów, 
programów multimedialnych, filmów edukacyjnych, skanera, drukarki. 
Bibliotekarz pomaga i uczy korzystania z tych zasobów. 

VIII. Współpraca z innymi bibliotekami 

Biblioteka prowadzi stałą współpracę z biblioteką ZS w Laskach m. in. 
coroczne ustalanie tematów lekcji bibliotecznych, wspólna organizacja 
konkursów czytelniczych, wymiana informacji, dzielenie się wiedzą 
zdobytą na warsztatach. Biblioteka współpracuje także z Gminną 
Biblioteką Publiczną w Trzcinicy i filią Gminnej Biblioteki w Laskach 
m.in. zapraszanie Dyrektora GBP w Trzcinicy na imprezy czytelnicze i 
biblioteczne, spotkania autorskie, do komisji konkursów czytelniczych. 

 

 

 

 



Regulamin wypożyczalni: 
1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, oraz 

pracownicy szkoły. 
2. Zbiory biblioteczne udostępniane są uczniom od 02 września do 15 

czerwca. Kadra pedagogiczna natomiast może korzystać z biblioteki 
szkolnej od 1 września do 30 czerwca. 

3. Wszystkie wypożyczone książki należy bezwzględnie zwrócić do 
biblioteki szkolnej do dnia 20 czerwca. 

3a. Książki można wypożyczać na ferie zimowe i wakacje letnie. 
4. Nauczyciele jak i uczniowie odchodzący z naszej szkoły 

zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych zbiorów 
bibliotecznych ( książek, kaset magnetofonowych i audiowizualnych, 
encyklopedii multimedialnych i innych pomocy dydaktycznych) 
przed ostatecznym rozliczeniem się z Dyrektorem Szkoły. 

5. Na terenie wypożyczalni nie wolno spożywać posiłków. 
6. W wypożyczalni czytelników obsługuje bibliotekarz wraz z 

dyżurującymi dziećmi z Aktywu Bibliotecznego. 
7. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko. 

W wyjątkowych okolicznościach (choroba ucznia) mogą książki dla 
niego wypożyczać rodzice i rodzeństwo. 

8. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca 
(oprócz ferii zimowych i wakacji letnich). Czytelnik ma prawo 
przedłużyć termin wypożyczenia na kolejny miesiąc. 

9. Czytelnik jest zobowiązany do terminowych zwrotów 
wypożyczonych       z biblioteki lektur. 

10. Czytelnik ma prawo prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu 
książki. Prośby o zarezerwowanie uwzględniane są w kolejności 
zgłoszenia. 

11. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory czytelnikom od 
poniedziałku do piątku według ustalonego we wrześniu 
harmonogramu. 

12. Czytelnik jest zobowiązany szanować i dbać o wypożyczone 
zbiory biblioteczne. 

13. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczone lub zgubione 
zbiory. Uczeń, który zgubi lub zniszczy własność biblioteczną 
(książkę z biblioteki) musi odkupić taką samą lub inną wskazaną 
przez bibliotekarza. 

 
 



Regulamin czytelni 
 

1. Czytelnia udostępnia swe zbiory w godzinach od 800 do 1400 od 
poniedziałku do piątku.  

2. Czytelnia szkolna jest miejscem cichej pracy czytelników w czasie 
lekcji, przed lekcjami i po lekcjach. 

3. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w 
obecności bibliotekarza. 

4. Książki popularnonaukowe wyszczególnione jako księgozbiór 
podręczny, encyklopedie, jak i czasopisma udostępniane są uczniom 
wyłącznie na miejscu. 

5. Zbiory biblioteczne udostępniane w czytelni podaje bibliotekarz. 
6. Nauczyciele mogą wypożyczać na lekcje zbiory zebrane w czytelni. 
7. Uczniowie przebywający w czytelni zobowiązani są do zachowania 

ciszy. 
8. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których 

korzysta. 
9. Dostrzeżone w książkach uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić 

bibliotekarzowi.  
10. Nie wolno zaginać i wyrywać kartek z książek oraz robić 

notatek na marginesach stronic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Regulamin  korzystania z komputerów 
w bibliotece szkolnej w Zespole Szkół w Trzcinicy 

 
 

1. Z komputerów znajdujących się w bibliotece mogą korzystać uczniowie i pracownicy 
Zespołu Szkół w Trzcinicy. 

2. Biblioteka jest miejscem realizacji zajęć indywidualnych, opartych na wyszukiwaniu 
informacji w sieci Internet i użytkowaniu programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece 
a także zajęć dydaktycznych, prowadzonych pod kierunkiem nauczyciela. 

3. Indywidualne korzystanie z komputerów odbywa się za zgodą nauczyciela bibliotekarza. 
4. Na zajęcia dydaktyczne uczniowie wchodzą wyłącznie grupowo, pod opieką nauczyciela 

prowadzącego lekcje. 
5.  Każdy uczeń korzysta tylko z przydzielonego mu stanowiska i odpowiada za powierzony 

mu sprzęt. 
6. Zabrania się wszelkich form zachowań, które mogą prowadzić do uszkodzenia sprzętu  

i nieprawidłowego działania oprogramowania. 
7. Nie wolno zachowywać się w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom lub 

nauczycielowi.  
8. Do Biblioteki   nie wnosi się żadnych napojów ani jedzenia.  
9. Przy komputerze mogą pracować najwyżej dwie osoby (osoba druga za zgodą  nauczyciela).  
10. W Bibliotece nie wolno korzystać z żadnych elektronicznych nośników informacji 

przynoszonych z zewnątrz. 
11.  Użytkownik chcąc korzystać z dyskietki, ma obowiązek sprawdzenia jej programem 

antywirusowym. Dyskietki można używać tylko w celu skopiowania wyszukanych danych. 
12. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych 

programów i dokonywania zmian w już istniejących oraz zapisywania dokumentów na 
dysku twardym.  

13. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączać 
i rozłączać kabli zasilających). 

14.  Maksymalny czas pracy na stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę.  
15. Każdy uczeń po zakończeniu pracy przy komputerze wpisuje się do zeszytu ewidencyjnego 

znajdującego się przy każdym stanowisku oraz zgłasza ten fakt dyżurującemu 
nauczycielowi. 

16. Użytkownik może wydrukować wyszukane materiały tylko za zgodą  nauczyciela 
maksymalnie do 10 stron. 

17. Każdą niesprawność komputera należy natychmiast zgłosić nauczycielowi. 
18. Użytkownik korzystający z komputerów w bibliotece jest zobowiązany do pozostawienia po 

Sobie porządku na stanowisku pracy (zasunąć krzesło, pozbierać notatki).  
19. W razie wypadku, wynikającego np. z porażenia prądem, należy Natychmiast odłączyć 

zasilanie, udzielić pierwszej pomocy i zorganizować pomoc lekarską. O zdarzeniu musi być 
powiadomiony nauczyciel i dyrektor szkoły. 

20. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary, np. zakaz korzystania z komputera na okres 
wskazany przez nauczyciela.  

 

 

 

 

 


