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Załącznik nr 6 
 
 
 

Regulamin Biblioteki 
Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Kielcach 

 
 

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

2. Zapisani czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu. 

3. Uczniowie wypożyczający książki winni pozostawić w szatni wierzchnie okrycia. 

4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca. 

5. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonej książki o dwa tygodnie, jeżeli nie 

ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników na daną pozycję. 

6. Nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze literatury. 

7. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonym terminów wypożyczeń. Za 

niewywiązanie się z obowiązku terminowego zwracania książek uczniowie otrzymują punkty 

ujemne z zachowania. 

8. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. 

9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innego dokumentu bibliotecznego 

czytelnik zobowiązany jest odkupić taką samą pozycję bądź zwrócić inną, wskazaną przez 

bibliotekarza. 

10. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki 

przed końcem roku szkolnego. 

11. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem 

rozliczyć się z biblioteką. 

12. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.  

 

 

Zasady korzystania z czytelni 

 
1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły. 

2. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do pozostawienia wierzchniego okrycia w szatni. 

3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, to jest z księgozbioru podręcznego, 

czasopism i zbiorów wypożyczalni. 

4. Książki przyniesione do biblioteki należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. 

5. W czytelni obowiązuje cisza. 

6. Nauczyciele  bibliotekarze udzielają informacji i pomagają w wyszukiwaniu potrzebnych 

materiałów. 

7. Książek, czasopism oraz innych dokumentów bibliotecznych nie wolno wynosić z czytelni. 

8. Czytelnicy zobowiązani są chronić książki oraz czasopisma przed zniszczeniem. Zauważone 

uszkodzenia i zniszczenia należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. 

9. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z ich winy. 

10. Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wyposażenia czytelni i kulturalnego 

zachowania. 
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Regulamin udostępniania podręczników w SPI nr 11 w Kielcach 

 
1. W bibliotece szkolnej gromadzone są podręczniki uczniów SPI nr 11 w Kielcach. 

2. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki mające postać papierową na dany rok 

szkolny. 

3. Podręczniki udostępniane są uczniom na początku roku szkolnego. 

4. Uczeń ma obowiązek zwrotu wypożyczonych książek w ostatnim tygodniu nauki danego roku 

szkolnego. 

5. Podręczniki wprowadzone na stan biblioteki stanowią własność szkoły. 

6. Każda książka jest przypisana imiennie konkretnemu uczniowi. Listy uczniów 

z przyporządkowanymi do nich podręcznikami znajdują się w bibliotece szkolnej. 

7. Wypożyczone podręczniki uczeń zobowiązany jest chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. 

8. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia podręcznika szkoła może żądać od 

ucznia odkupienia takiego samego podręcznika lub zwrotu kosztów zakupu. Kwota zwrotu 

stanowi dochód budżetu państwa. 

9. Uczeń zmieniający szkołę w trakcie roku szkolnego zobowiązany jest zwrócić wszystkie 

podręczniki do biblioteki. 

10. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej w trakcie roku 

szkolnego, podręczniki dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 

tego ucznia stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi. 

11. Rodzice/prawni opiekunowie i uczniowie są zobowiązani potwierdzić własnoręcznym podpisem 

zapoznanie się z regulaminem udostępniania podręczników szkolnych. 

 


