REGULAMIN BIBLIOTEKI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU.
1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele,
pracownicy szkoły, rodzice uczniów oraz inni mieszkańcy Lusówka.
2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:
 wypożyczając je do domu
 czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny,
czasopisma).
3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres jednego miesiąca.
4. Książki nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przedłużenie terminu zwrotu.
5. Uczeń przygotowujący się do konkursów i olimpiad ma prawo do
wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
6. Wypożyczone materiały należy chronić zniszczeniem i zagubieniem.
Zauważone zniszczenia należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki należy kupić taką samą
lub zwrócić inną, wskazaną przez bibliotekarza, o wartości
odpowiadającej aktualnej cenie książki zagubionej (zniszczonej).
8. Uczniowie kończący/opuszczający SP w Lusówku są zobligowani do
oddania wszystkie wypożyczonych książek, podręczników i innych
rodzaje zbiorów bibliotecznych.
9. Istnieje możliwość wypożyczenia książek na ferie letnie i zimowe.
10. W bibliotece należy zachować ciszę.
11. Do biblioteki nie wnosimy jedzenia ani picia.
12. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się
z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.
13. Z biblioteki korzystamy tylko podczas obecności nauczyciela
bibliotekarza.

Ustawa z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.
2156 z późniejszymi zmianami). Ustawa z 27 czerwca 1997r.o bibliotekach (Dz. U. nr 256
poz. 2572 z 2004r. z późniejszymi zmianami).

Regulamin wypożyczania i udostępniania
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniom
z dotacji MEN.
Szkoła Podstawowa w Lusówku.
1. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są własnością Szkoły Podstawowej
w Lusówku.
2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe. Rodzice zobowiązani są do podpisania listy wypożyczeń i/lub oświadczenia.
3. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są
do podpisania listy wypożyczeń.
4. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych przez ucznia, rodzica zobowiązuje się do zwrotu kosztów zakupu. Wpłata na konto
MEN – podręczniki I-III z wyłączeniem j. angielskiego (wartość w/w określają wytyczne MEN).
Natomiast podręczniki pochodzące z dotacji celowej (klas IV – V oraz j. angielski kl. I – V) zobligowani
są odkupić.
5. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest
do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów
edukacyjnych).
6. Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych) będą wypożyczone
uczniom/rodzicom w pierwszym tygodniu września. Podręcznik wypożycza wychowawca według listy
przygotowanej przez nauczyciela bibliotekarza.
7. O wypożyczeniu kolejnych i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów
edukacyjnych) decyduje nauczyciel. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym
wraz z wychowawcą oddając i wypożyczając podręczniki (materiały edukacyjne).
8. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą
zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.
9. Uczniowie zobowiązani są do przechowywania podręcznika w okładce, chronienia go przed
zniszczeniem. Za uszkodzenie uznaje się : zalanie książki napojem, wyrwaną kartkę, podartą kartkę,
rozerwanie książki, popisanie trwałe na książce.
10. Termin zwrotu wypożyczonych podręczników wyznacza się na tydzień przed datą zakończenia
roku szkolnego.
Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty

(tekst jednolity: Dz.
U. z 2015r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami). Ustawa z 27 czerwca 1997r.o bibliotekach
(Dz. U. nr 256 poz. 2572 z 2004r. z późniejszymi zmianami)

