
Załącznik do Uchwały nr 34/17/18 
    Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 

 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 
z 11 czerwca 2018r. 

 
 

Regulamin biblioteki  
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku  

 
 

 
 

Czerwiec 2018 r. 



 
 
  I    Podstawa prawna: 
 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016 poz. 1943,  
1954,1985,2169, tj. z dnia 2016.12.02) ;                      

           2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych   
 ( Dz. U. z 2017r. poz. 880, 1089); 

           3. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.2012 poz. 642                           
z  dnia 2012.06.11 ); 
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.  

            w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół   
(Dz. U. 2001 Nr 61 poz. 624 z dnia 2001.06.19 z późn. zm.); 
5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59  
z dnia 2017.01.11) 
6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017 poz. 1189  
 z dnia 2017.06.22 );        
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.                         
w sprawie podstawy programowej […] (DZ. U. 2017 nr O poz. 356); 

     8. Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku (§ 34) 
 

 

II    Postanowienia ogólne  

1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele,  

inni pracownicy szkoły oraz rodzice. 

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych, na okres 

ferii i wakacji . 

3. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki                 

i inne materiały. 

4. W bibliotece obowiązuje kulturalne zachowanie. 

5. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz 

używania telefonów komórkowych i innych własnych urządzeń 

multimedialnych. 

6. Do pomieszczeń biblioteki należy wchodzić bez odzieży wierzchniej. 

7. Każdy użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania 

niniejszego regulaminu. 



8. W stosunku do uczniów, którzy złamią postanowienia regulaminu zostaną 

zastosowane kary zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej nr2 w Olecku.  

III   Regulamin wypożyczalni 

1. Książki można wypożyczać wyłącznie na własne nazwisko. 

2. Jednorazowo można wypożyczyć pięć książek (w tym jedną lekturę 

obowiązkową) na okres dwóch tygodni. W uzasadnionych przypadkach 

nauczyciel bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych 

pozycji z podaniem terminu ich zwrotu. 

3. Po upływie terminu zwrotu czytelnik zobowiązany jest oddać książkę lub                     

przedłużyć ją, o ile nie została wcześniej zamówiona. 

4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo                            

do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek. 

5. Nauczyciele mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych (za pośrednictwem 

łączników bibliotecznych). Nauczyciele ci ponoszą pełną odpowiedzialność  

za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów. 

6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki ( innego dokumentu) należy 

odkupić bądź zwrócić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela 

bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej rynkowej cenie.  

7. Zbiory specjalne (np. kasety video, płyty CD, DVD, programy multimedialne) 

wypożyczane są tylko nauczycielom. 

8. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone do biblioteki na trzy 

tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego, dotyczy to uczniów klas 

kończących naukę i pracowników kończących pracę w naszej szkole. Pozostali 

uczniowie, pracownicy szkoły mogą wypożyczyć książki na okres wakacji  

w ilości uzgodnionej z nauczycielem bibliotekarzem. 

9. Nauczyciele zobowiązani są na bieżąco rozliczać się z materiałów 

wypożyczonych na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

10. Każdy czytelnik kończący naukę lub pracę zobowiązany jest do przedstawienia   

w sekretariacie szkoły karty obiegowej  potwierdzającej rozliczenie się                      

z biblioteką. 



11. Wobec czytelników nie stosujących się do terminowego zwrotu wypożyczonych 

materiałów będą stosowane upomnienia ustne oraz pisemne (załącznik) -  

po dwutygodniowym  przekroczeniu terminu zwrotu i tym samym wstrzymuje 

się  wypożyczenia    na okres wakacji do momentu uregulowania zaległości. 

IV      Regulamin czytelni  

1. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.  

2. Przed wejściem do czytelni należy pozostawić plecaki w wyznaczonym 

miejscu. 

3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru 

podręcznego, czasopism i zbiorów specjalnych.  

4. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu  

(z wyjątkiem wypożyczeń zbiorowych na lekcje). 

5. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism, natomiast z księgozbioru 

podręcznego korzysta za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza. 

6. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z ich 

winy. 

7.  Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wyposażenia czytelni.  

8. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może 

spowodować czasowe ograniczenie czytelnika w prawach do korzystania           

z czytelni. 
 
Regulamin biblioteki został przejęty dnia 11 czerwca 2018 roku na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku – Protokół                 
nr 17/2017/2018 

 

 

 

 

 



Załącznik do regulaminu – UPOMNIENIE: 

 

                                                                                         Olecko,dn.  …………………..     

 

UPOMNIENIE 

…………………………. 
       Imię i nazwisko dłużnika 

…………………………. 
                  Adres 

 
 
Biblioteka Szkoła Podstawowa nr2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku prosi                          
o natychmiastowy zwrot wymienionych materiałów: 

Autor  Tytuł Sygnatura lub  
nr inwentarza 

Termin zwrotu 
upłynął dnia 

    
    
    
    
    

  

     Nie zastosowanie się do niniejszego upomnienia spowoduje konsekwencje określone 
regulaminem biblioteki, którego znajomość została potwierdzona własnoręcznym 
podpisem. 

…………………………………… 

Podpis nauczyciela bibliotekarza 
 

 


