
Załącznik do Statutu Zespołu Szkół nr 6 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 
 

Podstawa prawna: 

- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)   

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r.w sprawie ramowych statutów   

  publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.)  

- Statut Zespołu Szkół  nr 6 w Poznaniu 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA: 
 

1.   Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno  

      - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu 

      wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2.   Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły  

      oraz rodzice na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

3.   Biblioteka udostępnia zbiory oraz zapewnia dostęp do zasobów internetowych od września   

      do czerwca wg harmonogramu pracy. Godziny pracy biblioteki ustalane są w porozumieniu  

      Dyrektorem Szkoły. 

4.   Nauczyciel bibliotekarz realizuje zadania określone w statucie szkoły.  

5.   W bibliotece mieści się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). 

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: 
 

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, rodzice uczniów, nauczyciele oraz pracownicy     

 administracyjni szkoły.   

2. Korzystanie z zasobów biblioteki jest bezpłatne.                                                                                                 

3. Zbiory biblioteki udostępniane są na miejscu w czytelni oraz wypożyczane do domu.                           

Wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego oraz zbiory specjalne (płyty CD,  

DVD, programy multimedialne, kasety video) wypożyczane są tylko nauczycielom. 

4. Czytelnik może wypożyczać książki i inne zbiory biblioteczne wyłącznie na swoje  

nazwisko. 

5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres 1 miesiąca. 

       Istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia terminu ich zwrotu.  

6. Za nieoddanie wypożyczonych książek w terminie uczeń otrzymuje 5 punktów ujemnych                 

- zgodnie z Punktowym Regulaminem Oceniania Zachowania. 

7. Czytelnik jest zobowiązany do dbałości o wypożyczone zbiory.  

W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki, czytelnik jest zobowiązany odkupić taką                                                   

samą lub inną - wskazaną przez bibliotekarza - pozycję.                                                               

8. Wszystkie wypożyczone książki oraz inne zbiory należy zwrócić do biblioteki przed końcem        

roku szkolnego w wyznaczonym terminie, nie później niż 7 dni  przed roczną Radą                                                                                  

Klasyfikacyjną. 

9. W bibliotece obowiązuje  zakaz spożywania posiłków i korzystania z telefonów  

Komórkowych bez pozwolenia. Należy zachować ciszę i przestrzegać zasad kultury osobistej.  

10. Biblioteka jest czynna zgodnie z harmonogramem wywieszonym przy drzwiach  

      wejściowych do biblioteki oraz umieszczonym na stronie internetowej szkoły.   

      W czasie prowadzonych w bibliotece zajęć dydaktycznych nie udostępnia się zbiorów. 

11. Uczniowie osiągający najwyższy wynik w czytelnictwie otrzymują na koniec roku szkolnego  

      nagrodę książkową oraz dyplom Najlepszego Czytelnika Roku. 

12. Każdy czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulamine 


