
REGULAMIN BIBLIOTEKI 

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 

im.  mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 

w Starachowicach 
 

1. Uprawnionymi do korzystania z biblioteki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 są:  

a. nauczyciele i pracownicy Szkoły, 

b. uczniowie i słuchacze Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1. 

2. Osobom spoza Szkoły księgozbiór może być udostępniany wyłącznie 

w czytelni biblioteki szkolnej. 

3. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu  

4. biblioteki. 

5. Wszystkich czytelników zobowiązuje się do poszanowania sprzętu i 

wyposażenia biblioteki oraz do kulturalnego zachowywania się. 

6. W bibliotece obowiązuje zakaz picia napojów i spożywania posiłków. 

7. Uczeń korzystający z biblioteki szkolnej zobowiązany jest do zmiennego 

obuwia. 

8. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca w wyznaczonych 

godzinach. 

9. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczoną książkę. 

10. Utrata, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu wypożyczenia skutkuje 

obowiązkiem naprawienia szkody przez wypożyczającego poprzez odkupienie 

takiej samej pozycji lub zapłatę równowartości aktualnej ceny tej pozycji. 

11. Jeśli odkupienie tej pozycji nie jest możliwe, powinien dostarczyć książkę inną, 

wskazaną przez bibliotekarza. 

12. Czytelnikowi jednorazowo wypożyczone mogą być najwyżej 4 pozycje. 

13. Okres wypożyczenia książki nie może być dłuższy niż 4 tygodnie, a dla 

nauczycieli Szkoły nie dłuższy niż jeden semestr. 

14. Uczeń przygotowujący się do konkursu, olimpiady lub z innych ważnych  

15. powodów ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek. 

16. Okres wypożyczenia czasopisma i pozycji audiowizualnej nie może być 

dłuższy niż jeden tydzień. 

17. Zbiory specjalne (kasety video, płyty CD, programy multimedialne) 

wypożyczane są tylko nauczycielom. 

18. Niektóre pozycje księgozbioru nie podlegają wypożyczeniu. Udostępnianie tych 

pozycji odbywa się wyłącznie w czytelni biblioteki bądź do kserowania za 

pozostawieniem dokumentu tożsamości. 



19. Korzystanie z komputerów jest bezpłatne i odbywa się zgodnie z regulaminem 

korzystania ze stanowisk komputerowych. 

20. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego książki wypożyczone w 

bibliotece szkolnej muszą być zwrócone.  

21. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku wstrzymana zostaje 

możliwość wypożyczania w następnym roku.  

22. Czytelnicy opuszczający Szkołę mają obowiązek rozliczyć się z biblioteką. 

Potwierdzeniem  rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.  


