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REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II 
w Mińsku Mazowieckim, w której zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze oraz 
nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów. 
2. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą do: 
- udostępniania książek i innych źródeł informacji, 
- tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 
różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologia informacyjną, 
- rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i 
pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 
- organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, 
- realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, innych pracowników szkoły i rodziców, 
- wspierania rozwoju zawodowego i doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, 
- popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 
3. Z biblioteki mogą korzystać: 
- uczniowie wszystkich klas – na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym, 
- nauczyciele, inni pracownicy szkoły, 
- rodzice – na podstawie dowodu osobistego. 
 

II. ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI 
1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje dyrektor, który: 
- zapewnia obsadę personelu biblioteki zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, zatwierdza 
przydziały godzin, 
- wyznacza odpowiednie pomieszczenia biblioteczne, 
- dba o prawidłową pracę biblioteki, zapewnia środki finansowe na właściwe wyposażenie 
biblioteki (zgodnie z możliwościami budżetu szkoły) lub/i pozyskuje dodatkowe środki na 
pracę biblioteki, 
- kontroluje, wspiera i monitoruje pracę nauczycieli bibliotekarzy, 
- zapewnia współpracę grona pedagogicznego z biblioteką, 
- wspiera organizację współpracy biblioteki z nauczycielami, uczniami, rodzicami oraz innymi 
bibliotekami, 
- w porozumieniu z radą pedagogiczną zatwierdza lub zmienia regulamin biblioteki. 
2. Do obowiązków rady pedagogicznej należy współpraca z biblioteką w zakresie, m.in. 
ustalania regulaminu biblioteki i egzekwowania jego postanowień, znajomości zasobów 
bibliotecznych, zgłaszania potrzeb w zakresie zbiorów, rozwijania zainteresowań i pasji 
uczniów, pogłębiania nawyku czytania i uczenia się, współorganizowania konkursów, spotkań 
autorskich, projektów edukacyjnych, spotkań czytelniczych i innych działań rozwijających 
wrażliwość kulturową i społeczną. 
3. Biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń: magazynu oraz wypożyczalni połączonej z 
czytelnią i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej.  
4. Biblioteka posiada komputery z oprogramowaniem MOL oraz dostęp do Internetu. 
5. Biblioteka gromadzi następujące rodzaje zbiorów: 
- wydawnictwa informacyjne i albumowe, 
- słowniki, encyklopedie i inne wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe, 
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- lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów, 
- programy i podręczniki, inne materiały edukacyjne, 
- wybrane pozycje z literatury pięknej, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji literatury dla 
dzieci i młodzieży, 
- pozycje z zakresu sztuki, krajoznawstwa,  
- pozycje związane z edukacją regionalną oraz tematyką dotyczącą patrona szkoły, 
- wydawnictwa przydatne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania, 
- czasopisma dla młodzieży, prasa lokalna, czasopisma metodyczne i pedagogiczne dla 
nauczycieli i rodziców, 
- materiały audiowizualne (filmy, programy edukacyjne, materiały profilaktyczne, 
popularnonaukowe itp.). 
6. Strukturę zbiorów determinuje profil i zadania szkoły, potrzeby użytkowników biblioteki, 
zasoby innych bibliotek, a rozmieszczenie zbiorów oparte jest o biblioteczną klasyfikację. 
7. Pracownicy biblioteki to nauczyciele zatrudnieni na podstawie obowiązujących w prawie 
kwalifikacji, odpowiadający za stan i wykorzystanie zbiorów oraz ustalający roczny plan pracy 
biblioteki i przedstawiający z niego roczne sprawozdania. 
8. Finansowanie wydatków biblioteki odbywa się w ramach budżetu szkoły (na podstawie 
planu finansowego szkoły). Działalność biblioteki może być dotowana przez radę rodziców 
lub innych darczyńców. Biblioteka może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe ze źródeł 
pozabudżetowych (jednak nie kosztem realizacji podstawowych zadań). 
9. Czas pracy biblioteki obejmuje czas trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją 
roku szkolnego. Biblioteka udostępnia zbiory codziennie od godz. 8.00 do 16.00 (podczas 
zajęć lekcyjnych i przerw śródlekcyjnych). Możliwe są ograniczenia czasu pracy biblioteki 
wynikające z nieobecności nauczyciela lub innych ważnych przyczyn (np. organizacji skontrum 
zbiorów bibliotecznych). 
10. Korzystający z biblioteki są zobowiązani zapoznać się z regulaminem pracy biblioteki i 
przestrzegać go. 
 

III. ZADANIA BIBLIOTEKI 
1. Zadaniem biblioteki jest udostępnianie książek i innych źródeł informacji w wypożyczalni 
oraz czytelni. 
a) Z wypożyczalni można korzystać według następujących zasad: 
- Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki. 
- Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko. 
- Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych 
przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczanych książek z 
podaniem terminu ich zwrotu. 
-  Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję. 
- W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką 
samą pozycję lub inną, wskazaną przez bibliotekarza. 
- Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku 
szkolnego. 
- Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły) zobowiązani 
są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z 
biblioteki. 
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- Materiały audiowizualne mogą wypożyczać nauczyciele lub rodzice. 
b) Z czytelni można korzystać według następujących zasad: 
- Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin. 
- W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. z księgozbioru podręcznego, 
czasopism i zbiorów wypożyczalni. 
- Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu. 
- Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki, czasopisma bibliotekarzowi. 
- W bibliotece należy zachować ciszę i porządek, nie wolno spożywać posiłków. 
2. Zadaniem biblioteki jest tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i 
wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 
informacyjną. 
a) Do realizacja zadania opisanego w pkt. 2 czytelnicy mogą korzystać z Internetowego 
Centrum Informacji Multimedialnej według następujących zasad: 
- Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych i informacyjnych. 
- Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie z programu MOL, ze zbiorów 
multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz Internetu. 
- Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych 
programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach. 
- Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza, po wpisaniu się do zeszytu 
odwiedzin.  
- Użytkownik powinien umieć obsługiwać komputer przynajmniej w podstawowym zakresie.  
- Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie 
osoby.  
- Z drukarki można korzystać za zgodą bibliotekarza. Należy posiadać własne kartki. 
- Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i 
oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność 
ponoszą rodzice. 
- Użytkownik akceptuje monitorowanie jego pracy przez bibliotekarza. 
3. Zadaniem biblioteki jest rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów 
oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, co jest realizowane 
między innymi poprzez: 
- Indywidualne rozmowy dotyczące zainteresowań, potrzeb i odbioru książek i innych 
mediów. 
- Organizowanie konkursów czytelniczych, kiermaszów, spotkań autorskich, wystaw, kącików 
czytelniczych.  
- Udzielania informacji bibliotecznych i bibliograficznych. 
- Diagnozowanie sytuacji poziomu czytelnictwa, prowadzenie statystyk czytelniczych, 
współpracę z wychowawcami w zakresie informacji o stanie czytelnictwa, aktywności 
czytelniczej uczniów i stanu przestrzegania regulaminu biblioteki. 
- Promowanie czytelnictwa, organizowanie i udział w spotkaniach czytelniczych. 
- Prowadzenie dodatkowych zajęć zgodnych z zainteresowaniami uczniów. 
- Pomoc w odrabianiu prac domowych, docieraniu do potrzebnych informacji. 
- Wdrażanie uczniów do samokształcenia, poszukiwania informacji w różnych źródłach. 
- Prowadzenie lekcji bibliotecznych rozwijających zainteresowania uczniów, zachęcających 
do korzystania z biblioteki. 
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 - Systematyczne śledzenie nowości wydawniczych, poszerzanie księgozbioru o pozycje 
wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły, 
rodziców (według  możliwości budżetowych). 
- Budowanie atmosfery biblioteki jako miejsca przyjaznego użytkownikom. 
4. Zadaniem biblioteki jest organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość 
kulturową i społeczną, co jest realizowane między innymi poprzez: 
- Organizowanie konkursów, spotkań, wystaw, prelekcji, kiermaszów. 
- Prowadzenie zajęć bibliotecznych poszerzających wiedzę na temat szeroko pojętej kultury. 
- Angażowanie uczniów do działań organizowanych przez bibliotekę. 
- Dbanie o stan zbiorów, estetykę pomieszczeń bibliotecznych, uczenie poszanowania książek 
jako wartości. 
- Włączanie się nauczycieli biblioteki w życie szkoły, zaangażowanie społeczne uczniów w 
różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną. 
- Inspirowanie uczniów do udziału w spotkaniach autorskich w innych bibliotekach i 
miejscach kultury. 
- Tworzenie wystaw o nowościach czytelniczych, nowych pisarzach, ciekawych autorach, 
wydarzeniach.  
- Współpracę biblioteki z redakcją gazetki szkolnej w celu upowszechniania informacji o 
działaniach biblioteki. 
- Angażowanie nauczycieli innych przedmiotów do działań na rzecz upowszechniania 
czytelnictwa, rozwijania wrażliwości kulturalnej i społecznej. 
 

IV. ZASADY WSPÓŁPRACY BIBLOTEKI Z UCZNIAMI, RODZICAMI, NAUCZYCIELAMI,                             
INNYMI BIBLIOTEKAMI 

1. W zakresie współpracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły biblioteka: 
-  udziela pomocy w ich pracy i doskonaleniu zawodowym poprzez wyszukiwanie literatury 
metodycznej oraz przygotowanie bibliografii na dany temat; 
- współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami kół 
zainteresowań w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych; 
- pomaga w rozpoznaniu preferencji czytelniczych uczniów i ich zainteresowań; 
- pomaga w organizacji konkursów, spotkań, koncertów, kiermaszów i innego rodzaju 
działań; 
- gromadzi scenariusze imprez i uroczystości szkolnych, przygotowuje kartoteki 
zagadnieniowe dla nauczycieli; 
- pomaga w organizacji lekcji bibliotecznych lub innych lekcji we współpracy z nauczycielem 
przedmiotu; 
- diagnozuje potrzeby nauczycieli i poszerza zbiory biblioteczne o potrzebne materiały 
(według możliwości finansowych); 
- wypożycza podręczniki, materiały edukacyjne, książki, zbiory audiowizualne, pomoce 
naukowe – zgodnie z potrzebami; 
- informuje o nowościach czytelniczych. 
2. W zakresie współpracy z rodzicami biblioteka: 
- oferuje zbiory biblioteczne dotyczące pedagogiki, wychowania, edukacji dzieci i młodzieży; 
- pomaga w doborze literatury fachowej; 
- udziela porad bibliotecznych i bibliograficznych; 
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- udziela informacji na temat preferencji czytelniczych dziecka i jego poziomu czytelnictwa; 
- angażuje rodziców w działania upowszechniające czytelnictwo; 
- zaprasza na spotkania, wystawy poszerzające wiedzę, rozwijające wrażliwość kulturalną i 
społeczną; 
- przygotowuje broszury informacyjne dla rodziców z zakresu edukacji czytelniczej i jej 
wpływu na rozwój dzieci i młodzieży. 
3. W zakresie współpracy z uczniami biblioteka: 
- wypożycza zbiory biblioteczne, umożliwia korzystanie z czytelni oraz Internetowego 
Centrum Informacji Multimedialnej – według obowiązujących zasad pkt. III 1 i 2; 
- wypożycza podręczniki i materiały edukacyjne – według oddzielnego regulaminu (zał. nr 1); 
- diagnozuje potrzeby czytelnicze, preferencje i zainteresowania uczniów i poszerza zbiory 
zgodnie z uzyskanymi danymi (według możliwości finansowych); 
- rozwija indywidualne zainteresowania, wyrabia i pogłębia nawyk czytania i uczenia się  – 
zgodnie z pkt. III 3; 
- organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturalną i społeczną – wg pkt. III 
4; 
- umożliwia odrabianie lekcji, przygotowywanie się do udziału w różnorodnych konkursów, 
zdobywanie wiedzy z różnych źródeł; 
- zaprasza do udziału w konkursach, spotkaniach, warsztatach, korzystania z wystaw, 
kiermaszów itd.; 
- inspiruje do poszanowania książki jako wartości; 
- informuje o nowościach czytelniczych. 
4. W zakresie współpracy z innymi bibliotekami biblioteka szkolna: 
- współorganizuje lekcje biblioteczne w innych bibliotekach (np. w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, Bibliotece Pedagogicznej); 
- informuje o działaniach edukacyjnych proponowanych przez inne biblioteki; 
- realizuje wspólnie różnorodne projekty edukacyjne; 
- współorganizuje spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży w innych bibliotekach; 
- informuje o księgozbiorze i zakresie działania innych bibliotek. 
 

V. ZADANIA, OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKI 
1. Nauczyciel bibliotekarz koordynuje pracę pedagogiczną biblioteki poprzez: udostępnianie 
zbiorów bibliotecznych, prowadzenie różnorodnych form działalności informacyjnej 
dotyczącej pracy biblioteki, poznawanie czytelników i pozyskiwanie nowych, udzielanie 
informacji bibliotecznych i bibliograficznych, udzielanie porad czytelniczych, rozwijanie 
zainteresowań uczniów i upowszechnianie czytelnictwa, organizowanie konkursów, spotkań, 
wystaw, pomoc w wyszukiwaniu informacji z różnych źródeł, wdrażanie uczniów do 
samokształcenia, pomoc w odrabianiu lekcji, przygotowaniach do konkursów, informowanie 
o nowościach. 
2. Nauczyciel bibliotekarz koordynuje pracę organizacyjno-techniczną biblioteki poprzez: 
gromadzenie zbiorów zgodnych z profilem szkoły i potrzebami czytelników, znajomość 
zbiorów i potrzeb czytelniczych, organizację udostępniania zbiorów, odpowiedzialność za 
stan i wykorzystanie zbiorów, organizację zbiorów, planowanie pracy, przedstawianie 
sprawozdań semestralnych i rocznych z pracy biblioteki, prowadzenie dokumentacji 
bibliotecznej (dziennika, ewidencji wypożyczeń, księgi odwiedzin czytelni, itd.), prowadzenie 
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komputerowej bazy danych, uzgadnianie stanu majątkowego biblioteki, uzupełnianie 
zbiorów, współpracę z dyrekcją w zakresie unowocześniania bazy dydaktycznej, zabieganie o 
środki finansowe na poszerzanie zbiorów, zakup pomocy. 
3. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje przy realizacji zadań biblioteki z uczniami, 
nauczycielami, innymi pracownikami szkoły, rodzicami i innymi bibliotekami – zgodnie z pkt. 
IV 1-4. 
 

VI. PRAWA i OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW 
1. Zasady korzystania z wypożyczalni, czytelni i z Internetowego Centrum Informacji 
Multimedialnej oraz prawa i obowiązki czytelników określa pkt. III 1-4. 
2. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki i inne wypożyczone materiały mogą 
zostać zastosowane kary, np. prace na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczeń i 
inne kary zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.  
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ZAŁĄCZNIK nr 1  do Regulaminu biblioteki:  

 

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników, materiałów edukacyjnych                              

i materiałów ćwiczeniowych obowiązujący                                                                            

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim 

  

1. Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników, materiałów edukacyjnych i 
materiałów ćwiczeniowych, zwany dalej regulaminem, określa: 

a) zasady wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych oraz przekazywania 
materiałów ćwiczeniowych,  

b) obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem, 
c) postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika 

lub materiału edukacyjnego. 
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

a) podręczniku  - należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego,  
b) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub 

uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający 
postać papierową lub elektroniczną, 

c) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla 
uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. 

3. Biblioteka gromadzi podręczniki i materiały edukacyjne, które powinny być użytkowane 
przez okres co najmniej trzech lat. 
4. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom na dany rok szkolny, a 
materiały ćwiczeniowe są przekazywane uczniom bez obowiązku zwrotu po zakończeniu 
zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym . 
5. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające 
postać papierową lub elektroniczną. 
6. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji, 
którą prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 
7. Do wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy 
uczniowie szkoły. 
8. Wypożyczanie odbywa się najpóźniej do dnia 30 września danego roku szkolnego. 
Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie roku 
szkolnego. 
9. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktyczno-
wychowawczych, z terminem zwrotu do 20 czerwca danego roku szkolnego. Uczniowie 
przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub sprawdzianu wiedzy i 
umiejętności zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku. 
10. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych 
materiałów przed upływem określonego terminu. 
11. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze 
itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być 
oddzielnie wypożyczane). 
12. Wychowawca klasy wraz uczniami odbiera z biblioteki podręczniki, materiały edukacyjne 
i materiały ćwiczeniowe.  
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13. Rodzic podpisuje zgodę na wypożyczenie podręczników, materiałów edukacyjnych oraz 
odbiór materiałów ćwiczeniowych. 
14. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły, 
zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne. W przypadku 
ucznia niepełnosprawnego podręczniki, materiały edukacyjne przekazywane są do szkoły, do 
której uczeń przechodzi.  
15. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń 
zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek. Podręczniki powinny być obłożone i 
podpisane. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i 
materiałach edukacyjnych. 
16. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów oraz rodziców o zasadach 
korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych. 
17. Podręczniki i materiały edukacyjne mogą być przechowywane w szkole.  
18. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 
edukacyjnego w terminie szkoła może zażądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu 
podręcznika lub materiału edukacyjnego. Rodzic ucznia może również odkupić zagubiony, 
zniszczony lub uszkodzony podręcznik lub materiał edukacyjny. 
19. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które 
powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału edukacyjnego (np. 
zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie 
skutków tych naruszeń. Na żądanie bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, 
zobowiązany jest podręcznik lub materiał edukacyjny naprawić.  
20. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które 
uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń się nie da. 
21. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/DVD, mapy, 
plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. 
Zagubienie płyty CD/DVD, map, plansz itd. skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego 
podręcznika lub materiału edukacyjnego. 
22. W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiałów ćwiczeniowych rodzic ucznia 
zobowiązany jest do zakupu nowych materiałów ćwiczeniowych w trakcie roku szkolnego. 
23. W celu uzyskania od rodziców ucznia zwrotu kosztu uszkodzonych, zniszczonych lub 
niezwróconych podręczników lub materiałów edukacyjnych biblioteka wysyła do rodzica 
ucznia wezwanie do zapłaty. 
24. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor 
szkoły.  
25. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub 
materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje 
dyrektor szkoły. 
26. Uczniowie i rodzice są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania ustaleń niniejszego 
regulaminu. 
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