REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku
I. Zasady korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej
1. Z księgozbioru biblioteki szkolnej korzystać mogą wszyscy uczniowie,
nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Płońsku.
2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
3. Informacje o godzinach otwarcia biblioteki podane są na drzwiach
wejściowych.
4. Czytelnika w obrębie biblioteki obowiązuje cisza.
5. W bibliotece obowiązuje zakaz picia napojów i spożywania posiłków.
6. Ze zbiorów biblioteki korzystać można:
a. wypożyczając je do domu (np. lektury szkolne, literatura piękna, książki
popularnonaukowe),
b. czytając lub przeglądając na miejscu w Centrum Multimedialnym
(księgozbiór podręczny),
c. w pracowniach przedmiotowych (pomoce przekazane do dyspozycji
nauczyciela).
7. Zbiory specjalne (kasety video, programy multimedialne) wypożyczane są
tylko nauczycielom.
8. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia
książek i poinformować o nich bibliotekarza.
9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany
zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
10. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.
11. Książki wypożyczonej nie można przekazywać osobom trzecim.
12. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać dla potrzeb dydaktycznych z
Centrum Multimedialnego za zgodą bibliotekarza .
13. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na maksymalny okres 1
miesiąca, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub
zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu.
14. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo wypożyczenia
większej liczby książek jednorazowo.
15. Wszystkich czytelników zobowiązuje się do poszanowania sprzętu i
wyposażenia biblioteki oraz do kulturalnego zachowywania się.
16. Uczniom wyróżniającym się systematycznym czytelnictwem i biorącym
udział w pracach biblioteki mogą być przyznawane nagrody na koniec roku
szkolnego.
17. Wszystkie wypożyczone przez czytelników książki powinny być zwrócone z
końcem roku szkolnego.
18. Uczniowie klas szóstych otrzymują kartę obiegową. Dowodem rozliczenia się
z biblioteką szkolną jest podpis nauczyciela biblioteki na karcie obiegowej.
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19. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym
regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.
II. Zasady wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników
(materiałów edukacyjnych) uczniom Szkoły Podstawowej nr 3
im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku
1. Darmowe podręczniki są własnością szkoły.
2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne)
mające postać papierową.
3. Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników (materiałów
edukacyjnych) mających postać elektroniczną.
4. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe, które nie podlegają
zwrotowi po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
5. Rodzice/opiekunowie uczniów odpowiadają materialnie za zniszczenie,
uszkodzenie lub niezwrócenie podręczników przez ucznia.
6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów
edukacyjnych) uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu
podręczników.
7. W przypadku, gdy uczeń przenosi się do innej szkoły, wychowawca klasy
informuje nauczyciela biblioteki o tym fakcie, a rodzic ma obowiązek
zwrócenia podręcznika do biblioteki szkolnej.
8. W ostatnim tygodniu roku szkolnego wychowawcy klas zobowiązani są do
zwrotu do biblioteki szkolnej wszystkich pobranych podręczników.
9. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, nie pisanie
wewnątrz), który ma służyć uczniom przez 3 lata.
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