
REGULAMIN BIBLIOTEKI 

ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 

WE WŁOCŁAWKU 
     Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).  

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59)  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 60) 

 
1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice 

oraz absolwenci szkoły. 

 

2. Zgromadzone w bibliotece zbiory można: 

- wypożyczać do domu, 

           - czytać lub przeglądać na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma). 

 

3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres miesiąca oraz 1 kasetę video             

na 1 dzień. Wykorzystane  materiały powinny być natychmiast oddane do biblioteki, 

gdyż czekają na nie inni czytelnicy. 

 

4. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik 

przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia 

zgłosić nauczycielowi – bibliotekarzowi. 

 

5. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów 

bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela – 

bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie 

pozycji zagubionej (zniszczonej). 

 

6. W czytelni obowiązuje bezwzględna cisza, a czytelnik ma obowiązek pozostawić po 

sobie ład i porządek. Nie należy spożywać posiłków ani pić napojów. Odzież 

wierzchnią należy zostawić w szatni.  

 
7. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą być oddane do 

biblioteki przed końcem roku szkolnego. 

 

8. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do rozliczenia  z wypożyczonych 

materiałów i uzyskania pisemnego potwierdzenia tego faktu przez nauczyciela-

bibliotekarza na karcie obiegowej.  

 

9. W bibliotece funkcjonuje Centrum Informacji Multimedialnej. Zasady korzystania                 

z jego zasobów określa odrębny regulamin.  

  

Niniejszy regulamin stanowi załącznik do Statutu Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych we 

Włocławku ( Uchwała RP z dnia 15 listopada 2017r. ) 


