Regulamin biblioteki szkolnej
Zespołu Szkół nr 3 w Dąbrowie Górniczej

I.

Postanowienia ogólne

Biblioteka Zespołu Szkół nr 3 jest pracownią służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy
nauczyciela, popularyzowania wiedzy i literatury wśród uczniów.
1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni
pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z
organizacją roku szkolnego (od września do połowy czerwca).
4. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie materiały. Czytelnik,
który zagubi lub zniszczy wypożyczone materiały zobowiązany jest do niezwłocznego
odkupienia tych lub innych pozycji wskazanych przez nauczyciela -bibliotekarza. Do
momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach czytelnika.
5. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków

.

6. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki (aktyw biblioteczny)
mogą być przyznane nagrody na zakończenie roku szkolnego.
7. Najlepszemu czytelnikowi na koniec roku szkolnego przyznawana jest nagroda
książkowa.

II. Regulamin wypożyczalni
1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
2. Jednorazowo można wypożyczać 2 książki. W uzasadnionych przypadkach
bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z
podaniem terminu ich zwrotu.
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3. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych
zamówień można przedłużyć termin zwrotu.
4. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
5. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
6. W stosunku do czytelników przetrzymujących dokumenty wypożyczone z biblioteki
mogą być zastosowane kary (prace na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie
wypożyczeń itp)
7. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone w wyznaczonym przez
nauczycieli bibliotekarzy terminie.
8. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do zwrotu
wszystkich wypożyczonych pozycji (karta obiegowa).

III. Regulamin czytelni
1. Czytelnicy korzystający z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin.
2. Przed wejściem do czytelni należy pozostawić w wyznaczonym na to miejscu plecaki
i okrycia wierzchnie.
3. W czytelni pod nadzorem nauczyciela bibliotekarza można korzystać ze wszystkich
zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
4. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie
wynosząc ich poza czytelnię.
5. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za
pośrednictwem bibliotekarza.
6. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić wypożyczone materiały.
7. W czytelni obowiązuje cisza.
8. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.
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REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW
I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
PRZEZ UCZNIÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
REGULAMIN

KORZYSTANIA

Z

PODRĘCZNIKÓW

I

EDUKACYJNYCH PRZEZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3

MATERIAŁÓW
W DĄBROWIE

GÓRNICZEJ, zwany dalej regulaminem, reguluje:
1) zasady wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych i zapewnienia uczniom
dostępu do nich,
2) obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem,
3) postępowania w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika
lub materiału edukacyjnego w Zespole Szkół nr 3 w Dąbrowie Górniczej, zwanej dalej szkołą.
§2
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
bibliotece - należy przez to rozumieć bibliotekę zorganizowaną w szkole;
uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły uprawnionego do otrzymywania
podręczników lub materiałów edukacyjnych;
podręczniku - należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;
materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający
podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową
lub elektroniczną;
materiale ćwiczeniowym- należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów
służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności;
rodzicu - należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia;
wychowawcy - należy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora szkoły wychowawcę
klasy.

4

Rozdział 2
Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych
oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych.
§3
1. Biblioteka gromadzi podręczniki i materiały edukacyjne.
2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej
trzech lat.
3. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające
postać papierową.
§4
1. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.
2. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.
3. Materiały ćwiczeniowe zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie PROCEDUR
EWIDENCJONOWANIA I UDOSTĘPNIANIA
EDUKACYJNYCH

I

PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW

MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH ZAKUPIONYCH ZE

ŚRODKÓW DOTACJI DOCELOWEJ OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W
DĄBROWIE GÓRNICZEJ nie podlegają ewidencji bibliotecznej, są przekazywane uczniom
bez obowiązku zwrotu – jedynie za pisemnym potwierdzeniem odbioru na liście u
wychowawcy klasy. Załączniki te przechowywane są w dokumentacji szkolnej przez okres
użytkowania materiałów ćwiczeniowych (rok szkolny).
§5
1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy
uczniowie szkoły objęci Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw do ich otrzymania.
2. Wypożyczanie odbywa się według harmonogramu.
3. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktyczno
wychowawczych, z terminem zwrotu wyznaczonym przez nauczycieli bibliotekarzy.
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4. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze,
itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być
oddzielnie wypożyczane).
5. Wychowawcy klas mają obowiązek przekazania rodzicom/opiekunom prawnym uczniów
materiałów ćwiczeniowych za potwierdzeniem odbioru.
6. Wychowawca klas ma obowiązek dostarczenia do biblioteki protokołu przekazania ww.
materiałów.
7. Podręczniki są przekazywane uczniom w bibliotece szkolnej i ewidencjonowane na karcie
wypożyczeń tychże uczniów. Przed terminem zwrotu podręczników, wychowawca klasy ma
obowiązek sprawdzić ich stan.
8. Podręczniki wydane mogą zostać jedynie przed wcześniejszym zapoznaniem się
rodzica/opiekuna prawnego z REGULAMINEM KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW I
MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH PRZEZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3

W

DĄBROWIE GÓRNICZEJ i potwierdzone ich podpisem.
§6
1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły,
zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne, z wyjątkiem
określonym poniżej w pkt. 2. Rodzice ucznia zobowiązani są do podpisania protokołu
zdawczo- odbiorczego.
2. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w
trakcie roku szkolnego, nie ma obowiązku zwrotu podręczników

lub materiałów

edukacyjnych.

Rozdział 3
Obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem.
§7
1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń
zobowiązany jest dbać o właściwy stan użytkowanych książek.
2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i materiałach
edukacyjnych z wyjątkiem określonym w punkcie 3.
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3. Dopuszcza się używanie ołówka, jednak przed zwrotem uczeń powinien usunąć wszystkie
wpisy ołówkiem.
4. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów o zasadach korzystania z
podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział 4
Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie
podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
§8
1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników lub materiałów
edukacyjnych w terminie, o którym mowa w § 5 pkt.3, szkoła może żądać od rodziców ucznia
zwrotu:
1. Kosztu zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych określonego przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu
obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.
2. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się działanie, które
powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiałów edukacyjnych (np.
zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zagniecenie, rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie
skutków tych naruszeń. Na żądanie wychowawcy uczeń, który doprowadził do uszkodzenia,
zobowiązany jest podręcznik lub materiały edukacyjne naprawić.
3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się działanie, które
uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się (np.
poplamienie nie dające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, rozerwanie, wyrwanie,
zagubienie kartek).
4. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/DVD, mapy,
plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałami edukacyjnymi.
Zagubienie płyty CD/DVD, map, plansz itp. skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego
podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
5. Pełną odpowiedzialność za zniszczenie czy zagubienie materiałów ćwiczeniowych ponosi
rodzic/opiekun prawny. Rodzic/opiekun prawny ma wówczas obowiązek zapewnienia
uczniowi nowego egzemplarza tych materiałów.
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§9
1. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych, zniszczonych lub niezwróconych
podręczników lub materiałów edukacyjnych szkoła wysyła do rodzica wezwanie do zapłaty.
2. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki lub
materiały edukacyjne szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpić na
drogę postępowania sądowego.

Rozdział 5
Przepisy końcowe.
§ 10
1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest Dyrektor
Zespołu Szkół nr 3.
2. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczenia lub udostępniania podręczników i
materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje
Dyrektor Zespołu Szkół nr 3.
3. W kwestiach spornych wszelkie niejasności rozstrzyga Dyrektor Zespołu Szkół nr 3.
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