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Załącznik Nr 4 
do Statutu ZS24 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 24 WE WROCŁAWIU 

 

Rozdział 1. Użytkownicy 

Biblioteka służy: 

1. uczniom,  

2. nauczycielom i innym pracownikom szkoły,  

3. a także rodzicom. 

Rozdział 2. Czas wypożyczeń 

Wypożyczenia można dokonywać: 

1. z biblioteki w godz. ustalonych i podanych do wiadomości na 

stronie www szkoły; 

2. bezpośrednio od nauczyciela (materiały przechowywane 

w gabinetach). 

Rozdział 3. Miejsce zbiorów i zasady korzystania z nich 

1. Ze zgromadzonych w bibliotece książek korzystać można:  

1) wypożyczając je do domu (lektury, literatura piękna 

i popularnonaukowa, podręczniki); 

2) czytając, przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, 

czasopisma); 

3) korzystając w pracowniach przedmiotowych (komplety 

przekazane do dyspozycji nauczyciela); 

2. Każde wypożyczenie i zwrot jest odnotowywane przez bibliotekarza 

w księdze wypożyczeni. 
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3. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem 

i zagubieniem. 

4. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą 

lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości 

odpowiadającej aktualnej cenie książki zagubionej. 

5. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki przed 

końcem roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez nauczyciela 

bibliotekarza). 

Rozdział 4. Zasady wypożyczania podręczników 

1. W przypadku wypożyczeń podręczników: 

1) szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników 

lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, 

uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego 

okresu używania tych podręczników lub materiałów. (Dz.U. 2014 

poz. 811 z dnia 30.09.2014r. ze zmianami Art. 22ak.p.2,3), 

2) w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia 

podręcznika lub materiału edukacyjnego gimnazjum może żądać 

od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub 

materiału edukacyjnego, 

3) uczeń otrzymuje podręcznik do dyspozycji na rok, potem zwraca 

je w stanie niezniszczonym.  

a. Fakt otrzymania podręcznika i ćwiczeń uczeń 

poświadcza podpisem na specjalnej liście z nr 

wypożyczanego podręcznika. 

b. Fakt zwrotu poświadcza nauczyciel przedmiotu na 

liście z nr wypożyczanego podręcznika. 

4) Ćwiczenia są własnością ucznia - może w nich pisać. 
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Rozdział 5. Sankcje w stosunku do uczniów nieprzestrzegających 

postanowień  Regulaminu. 

Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie 

Szkoły sankcji w stosunku do uczniów nieprzestrzegających postanowień 

niniejszego Regulaminu. 


