
 
 

REGULAMIN BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1  

W KWIDZYNIE 
 
 

1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji 
służącym uczniom, ich rodzicom i pracownikom szkoły. 

2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: 

 wypożyczając je do domu, 

 czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma, 
informatory o szkołach wyższych i policealnych, informatory maturalne  

     z poszczególnych przedmiotów) 
3. Uczniowie mogą korzystać z materiałów wyłożonych w czytelni w miejscu 

oznaczonym nazwą "To dla Ciebie Maturzysto!" (m. in. wszelkie materiały 
przesyłane przez uczelnie dotyczące zasad rekrutacji...). 

4. Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 3 książki na okres 2 tygodni 
z możliwością przedłużenia po uzgodnieniu z bibliotekarzem. Lektury szkolne 
można wypożyczać na okres 3 tygodni. 

5. Wszyscy uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły mogą wypożyczać zasoby 
biblioteczne na okres ferii. Wypożyczenia na okres wakacji należy indywidualnie 
uzgodnić z nauczycielem bibliotekarzem.  

6. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków. 
7. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki i inne dokumenty ze 

zbiorów bibliotecznych (płyty CD oraz DVD). W przypadku ich zniszczenia lub 
zagubienia obowiązany jest przekazać bibliotece taki sam lub inny wskazany przez 
bibliotekarza dokument o wartości odpowiadającej aktualnej wartości rynkowej. 

8. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na 
dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego. 

9. Uczniowie i inni pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą obowiązani są do 
wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką szkolną. 

10. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach podanych w 
załączeniu. 

11. Czytelnia czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki: 

 do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich, 

 czasopisma i książki ze zbiorów podręcznych podaje nauczyciel, 

 czasopisma można wypożyczyć do domu przed zamknięciem biblioteki, a ich 
zwrot powinien nastąpić kolejnego dnia do godz. 8:55. 

11. Z komputera multimedialnego można korzystać zgodnie z załączonym 
regulaminem. 

Uczniowie klas maturalnych przygotowujący się do egzaminu ustnego z języka 
polskiego oraz uczestnicy konkursów przedmiotowych i olimpiad mogą wypożyczyć 
więcej materiałów na okres ustalony z nauczycielem bibliotekarzem. 
 
Osoby z zewnątrz mogą korzystać z księgozbioru biblioteki (księgozbioru głównego, 
podręcznego) w czytelni szkolnej oraz komputera multimedialnego (za okazaniem 
dokumentu tożsamości). 
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