
 Szkoła Podstawowa nr 26 im. A. Struga w Krakowie 

REGULAMIN  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ 
 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji zadań 

edukacyjnych i wychowawczych szkoły, realizacji potrzeb                                         

i zainteresowań uczniów, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela oraz 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, 

administracja szkolna, rodzice uczniów. 

3. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 2 książki (w tym 1 lekturę) na 

okres 2 tygodni, z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki 

sam okres. 

4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do 

wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo.                     

5. Wobec czytelników przetrzymujących książki ponad wyznaczony termin 

stosuje się wstrzymanie wypożyczeń do momentu zwrócenia zaległych 

pozycji. Lekceważenie upomnień i znaczne przekroczenie terminu zwrotu 

książki skutkuje wpisaniem negatywnej uwagi do dziennika. 

6. Uczniowie klas pierwszych mogą samodzielnie wypożyczać książki po 

pierwszym półroczu, szczegółowy termin ustalany jest z wychowawcą 

klasy. 

7. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku 

ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece taką 

samą książkę lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza 

odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej (zagubionej) 

książki.  

8. Po pierwszym półroczu za wzorowe czytelnictwo i wysoką liczbę 

przeczytanych książek przyznawane są „Złote karty czytelnika”, a na 

koniec roku dyplomy „Wzorowego czytelnika” 

9. Zasady wypożyczania podręczników i korzystania z materiałów 

ćwiczeniowych określa Regulamin wypożyczania i udostępniania 

podręczników i materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej nr 26                  

w Krakowie. 

10. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków. 



11. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki 

najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego. 

12. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą są  

zobowiązani  do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką. 

 

 

 

 

REGULAMIN CZYTELNI 

1. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej. 

2. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków. 

3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, a w szczególności                      

i tylko na miejscu, z księgozbioru podręcznego i czasopism. 

4. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism i księgozbioru podręcznego,                       

do pozostałych zbiorów za pośrednictwem bibliotekarza. 

5. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta. 

6. Książki i czasopisma należy szanować, a zauważone uszkodzenia należy 

zgłosić bibliotekarzowi. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW                                                     

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ 

1. Z komputerów mogą korzystać uczniowie klas IV – VIII poza godzinami 

swoich zajęć lekcyjnych. 

2. Przed rozpoczęciem pracy przy komputerze  należy wpisać się do rejestru 

odwiedzin. 

3. Przy stanowisku może znajdować się tylko 1 osoba (w razie potrzeby 2). 

4. Stanowiska komputerowe w bibliotece szkolnej służą wyłącznie do celów 

edukacyjnych. 

5. Zabrania się: 

- dokonywania wszelkich zmian w systemie komputerowym, 

- instalowania własnego oprogramowania, 

- korzystania ze stron internetowych zawierających treści niezgodne    

   z przyjętymi normami społecznymi, gier komputerowych, 

- wykonywania czynności naruszających prawa autorskie i licencyjne, 

-  spożywania posiłków, 

-  korzystania z telefonów komórkowych. 

6. Podczas korzystania z programów emitujących głos należy korzystać  

z własnych słuchawek. 



7. Po zakończeniu pracy należy usunąć własne pliki z dysku. 

8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy 

zgłaszać bibliotekarzowi. 

9. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania 

spowodowane nieodpowiednim zachowaniem ucznia odpowiadają 

finansowo rodzice. 

10. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz 

ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. 

11. Niestosowanie się do ww. punktów regulaminu spowoduje zakaz 

korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez 

bibliotekarza. 

 

 

Podstawa prawna: 
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr.256 poz. 2572) 

- Statut Szkoły Podstawowej nr 26 w Krakowie.  

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, 1 września 2021 r. 


