
REGULAMIN  BIBLIOTEKI I CZYTELNI 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie 
 

§1 

 

Biblioteka i czytelnia Zespołu Szkół Centrum KształceniaRolniczego w Mokrzeszowie 

(zwana dalej biblioteką i i czytelnią) jest biblioteką i czytelnią  szkolną. Jej czytelnikami 

mogą zostać uczniowie, słuchacze, oraz pracownicy szkoły. 

§2 

 

Przy zapisie oraz wypożyczaniu czytelnik winien okazać aktualną legitymację szkolną lub 

inny dokument ze zdjęciem, potwierdzajacy tożsamość, oraz zapoznać się z Regulaminem 

Biblioteki i czytelni. 

§3 

 

Nadzór nad pracą biblioteki i czytelni sprawuje wicedyrektor ds.pedagogicznych. 

§4 

 

Biblioteka stosuje wolny dostęp do półek (z wyjątkiem księgozbioru podręcznego, oraz 

zbiorów specjalnych) tylko za zgodą nauczyciela-bibliotekarza. 

§5 

 

1. Czytelnik winien dbać o wypożyczone książki i inne materiały. 

2. Za wypożyczone książki i materiały czytelnik ponosi odpowiedzialnośc materialną. 

3. Czytelnik winien zgłosić uszkodzenie wypożyczonej książki, które powstało nie z jego 

winy. 

§6 

 

1. Termin wypożyczenia książek i innych materiałów wynosi: 

 dla podręczników-okres półrocza lub roku szkolnego; 

 dla lektur i pozostałych książek-okres 1 miesiąca; 

 dla książek i materiałów, z których korzysta nauczyciel w pracy dydaktycznej,  

           ustala się indywidualny termin wypożyczenia; 

 dla programów nauczania-1 tydzień; 

 dla płyt DVD-1 tydzień. 

2. Bibliotekarz  może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć lub skrócić okres 

wypożyczenia. 

§7 

 

1. Czytelnik jest zobowiązany zwrócić wszystkie książki i inne materiały na dwa 

tygodnie przed końcem roku szkolnego. 

2. Przekroczenie okresu wypożyczenia, o którym mowa w  § 6 spowoduje 

zastosowanie kar pieniężnych w wysokości: 

a) za przetrzymanie książek lub innych materiałów do 1-go miesiaca-3 zł od 

książki 

b) za przetrzymanie książek lub innych materiałów powyżej 1-go miesiąca-3 zł 

od książki ,0,1 zł za kazdy dzień przekroczenia terminu wypożyczenia. 

3. Bibliotekarz czuwa nad prawidłowym egzekwowaniem zwrotów. 

§8 



 

1. Egzekwowanie zwrotów następuje przez system obiegówek, przy ścisłej współpracy 

z pracownikami sekretariatu, działu kadr, księgowości, oraz wychowawcami klas i 

opiekunami semestrów. 

2. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do 

niezwłocznego odkupienia takiej samej książki bądź wpłacenia do kasy szkolnej jej 

równowartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem. 

3. Bibliotekarz sporządza protokół zagubienia książki (zał.1) 

4. W przypadku zalegania ze zwrotem książek i innych materiałów bibliotekarz 

zobowiązany jest wysłać wezwanie do zwrotu. 

§9 

 

Biblioteka może przeprowadzać dobrowolne zbiórki pieniędzy na zakup nowych książek i 

stosować inne metody służące wzbogaceniu finansów biblioteki, po wcześniejszym 

uzgodnieniu tego faktu z Dyrektorem Szkoły. 

§10 

 

Biblioteka i czytelnia są czynne w terminach wykazywanych w corocznie opracowanym 

harmonogramie zatwierdzonym przez Dyrektora Szkoły. 

§11 

 

 

1. Każdy uczeń (słuchacz) powinien zaznajomić się z regulaminem czytelni.   

2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, 

czasopism i zbiorów wypożyczalni. 

3. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie 

wynosząc ich poza czytelnię. 

4. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za 

pośrednictwem bibliotekarza.  

5. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.  

6. Nie wolno w czytelni spożywać posiłków 

7. W czytelni obowiązuje cisza. 

8. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.  
 

§12 

 

Wszystkie problemy powstałe w toku działalności biblioteki i czytelni, nie objęte niniejszym 

regulaminem, rozwiązuje bibliotekarz w zgodzie z interesem biblioteki, za wiedzą i zgodą 

Dyrektora Szkoły. 

§13 

  

W przypadku rażącego naruszenia regulaminu biblioteki (np.udowodniona kradzież), 

bibliotekarz może wystąpić do Dyrektora szkoły z wnioskiem o czasowy lub stały zakaz 

korzystania z biblioteki i czytelni przez czytelnika naruszającego regulamin. 

 

§14 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2012r 

 


