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IM. M.SKŁODOWSKIEJ –CURIE W PIOTRKOWIE  TRYBUNALSKIM 

 
 

1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy 
administracji szkoły. 

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z 
organizacją roku szkolnego. 

3. Biblioteka czynna jest codziennie, w godzinach podanych na drzwiach wejściowych. 
4. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów. 
5. Książki wypożycza się na okres 3 tygodni (za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można 

prolongować książkę –z wyjątkiem lektur - na kolejny okres). 
6. Jednorazowo można wypożyczyć nie więcej niż 3 książki. 
7. Uczniowie przygotowujący się do konkursów i olimpiad oraz uczniowie klas maturalnych 

mają prawo wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo. 
8. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Nie wypożycza się książek na 

nazwisko kolegów, koleżanek. 
9. Uczeń, który nie oddał książki w terminie nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego. 
10. Z księgozbioru podręcznego wolno korzystać tylko na miejscu w czytelni. 
11. Wypożyczając książkę, czytelnik powinien zwrócić uwagę na jej stan, zgłosić wszelkie 

uszkodzenia bibliotekarzowi, gdyż w przeciwnym wypadku będzie za nie odpowiedzialny. 
12. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki; w przypadku zniszczenia lub 

zgubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela – 
bibliotekarza, odpowiadającej wartości rynkowej zniszczonej lub zgubionej książki . 

13. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do wcześniejszego 
rozliczenia się z biblioteką. Uczniowie klas maturalnych zobowiązani są do zwrotu książek do 
biblioteki na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć szkolnych oraz do przedstawienia w 
sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z 
biblioteki (z podpisem nauczyciela-bibliotekarza oraz pieczęcią biblioteki). 

14. Uczniowie klas pierwszych i drugich zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych z biblioteki 
materiałów najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego; nad sprawą tą czuwa 
nauczyciel-wychowawca. 

15. Uczniom wyróżniającym się systematycznym czytelnictwem i biorącym udział w pracach 
biblioteki mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego. 

16. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do 
bezwzględnego przestrzegania go. 

 


