
REGULAMIN BIBLIOTEKI  
ZESPOŁU SZKÓŁ  

RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

W LUBLINIE 

 
1. Biblioteka czynna jest codziennie w czasie roku szkolnego. 

 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy 

szkoły oraz rodzice. 

 

3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: wypożyczając 

je do domu ( lektury, beletrystyka, książki popularnonaukowe, naukowe) 

lub czytając lub przeglądając na miejscu w czytelni (czasopisma słowniki, 

encyklopedie, albumy) lub wykorzystując  zbiory specjalne (kasety 

magnetofonowe, kasety wideo, płyt CD i DVD) do prowadzenia zajęć w 

salach lekcyjnych. 

 

4. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni. Po tym 

okresie możliwa jest prolongata. 

 

5. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. 

Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan  

      i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. 

 

6. Czytelnik, który zgubi bądź zniszczy książkę lub inny dokument ze 

zbiorów bibliotecznych musi odkupić taką samą lub inną  wskazaną przez 

nauczyciela bibliotekarza  pozycję  o wartości odpowiadającej  aktualnej 

antykwarycznej cenie pozycji zagubionej bądź zniszczonej. 

 

7. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać 

zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego. 

 

8. Wychowawca ma prawo zatrzymać świadectwo uczniowi, który nie oddał 

przed końcem roku szkolnego książek do biblioteki. 

 

9. W przypadku rezygnacji ze szkoły uczeń zobowiązany jest przed 

odebraniem dokumentów zwrócić wypożyczone książki do biblioteki 

 

10. Uczniowie klas kończących szkołę przed odebraniem dokumentów                

przedstawiają w sekretariacie szkoły podpisaną przez nauczyciela                   

bibliotekarza kartę obiegową. 



 

 

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują 

następujące akty prawne:  

 
 

Ustawa z dn. 27.06.1997 O bibliotekach ( Dz. U. 1997 nr 85 poz. 539  

z późniejszymi zmianami ) 

Karta Nauczyciela z dn. 26.01.1982  ( Dz. U. 1982 nr 3 poz. 19 z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 ( Dz. U. 1996 nr 67  poz. 329 z późniejszymi 

zmianami ) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21.05 2001 w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Dz. U. nr 61 poz. 624 z 

późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 w 

sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych  Dz. U. nr 93 poz. 1077 z późniejszymi 

zmianami 


