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Zarządzenie Nr 14/2018 

Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle 

z dnia 22 stycznia 2018 r. 

 

 

 w sprawie ustalenia regulaminu biblioteki  szkolnej. 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe( Dz. U 2017. 59), 

ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (D.U. 2017.2198) oraz Statutu Szkoły 

Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle 

w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle  zarządza się co następuje: 

§ 1 

Ustalam regulamin biblioteki w Szkole Podstawowej nr12 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. I. Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. 

§ 2 

 

 

Regulamin biblioteki w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. I. Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle 
 

1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji 

służącym uczniom, nauczycielom, innym pracownikom szkoły i rodzicom/prawnym 

opiekunom uczniów. 

2. Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach. 

3. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych 

i sprzętu komputerowego. 

4. Czytelnictwo wliczane jest do ogólnej klasyfikacji w konkursie „Klasa na medal”. 

5. Biblioteka udostępnia swe zbiory  

a) do domu (lektury, literatura piękna, książki popularnonaukowe, podręczniki)  

b) na miejscu w czytelni (księgozbiór podręczny, czasopisma)  

c) w klasopracowniach (materiały przekazane do dyspozycji nauczycieli). 

6. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki - lektury na okres 3 tygodni, pozostałe 

książki na okres 1 miesiąca. Po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem, można 

przedłużyć termin zwrotu. 

7. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia 

większej liczby książek jednorazowo. 

8. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji. 

9. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić 

nauczycielowi bibliotekarzowi 

10. Uczniowie otrzymują bezpłatnie karty biblioteczne.  

11. Uczniowie mogą wypożyczać książki i inne dokumenty tylko na swoją kartę. 

12. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku 

ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece taką samą pozycję 

lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza. 

13. Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli. 
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14. W czytelni mogą przebywać wyłącznie uczniowie, którzy korzystają ze zbiorów 

biblioteki lub pracują z własnymi materiałami. 

15. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do: 

a) korzystania z Internetu jako źródła informacji gromadzonych w celach 

edukacyjnych 

b) przeglądania programów multimedialnych 

c) przygotowywania prac z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego 

na komputerach 

16. Z komputera można korzystać jedynie za zgodą nauczyciela bibliotekarza. 

17. Dostęp do Internetu i komputerów jest możliwy w godzinach pracy biblioteki. 

18. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy szkoły) zobowiązani 

są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot 

materiałów wypożyczonych z biblioteki. 

19. Uczeń opuszczający szkołę w ciągu roku zobowiązany jest do zwrócenia wszystkich 

wypożyczonych dokumentów. 

20. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki 

i przestrzegać go. 

§ 3 

Traci moc Zarządzenie nr 0020-6/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle 

z dnia 15 stycznia 2014 r. 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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