
BIBLIOTEKA SZKOLNA 

Godziny pracy biblioteki w roku szkolnym 2016/2017 

 

 

 

Poniedziałek: 7.30 – 14.00 

Wtorek 7.30 – 14.00 

Środa 7.30 – 14.00 

Czwartek 7.30 – 12.15 

Piątek 7.30 – 14.00 

Biblioteka  szkolna Zespołu Szkół  w Lewkowie składa się z  

Wypożyczalni             Regulamin wypożyczalni 

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. 

2. Wypożyczalnia udostępnia zbiory od września do czerwca. 

3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni. 

4. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie   

wypożyczonych przez siebie książek. 

5. Z końcem każdego roku szkolnego (w wyznaczonym terminie) wszystkie  

książki wypożyczone z biblioteki szkolnej powinny zostać zwrócone. 

6. Czytelnik obowiązany jest odkupić zgubioną  lub zniszczoną książkę. Jeżeli  

odkupienie książki nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną, wskazaną 

przez  bibliotekarza. 

7. Książkę należy szanować  nie zdejmować z niej okładki bez potrzeby, nie 

zwijać w rulon, nie rzucać nią oraz nie robić w niej notatek i nie zaginać kartek. 

Czytelni, w której są warunki do cichej pracy i odrabiania prac domowych. 

Regulamin czytelni 

1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń i pracownik szkoły. 



2. Zabrania się wnoszenia jedzenia i picia. 

3. W czytelni obowiązuje cisza. 

4. W czytelni można korzystać ze zbiorów całej biblioteki 

Biblioteka szkolna służy uczniom i nauczycielom naszej szkoły. Z księgozbioru 

mogą korzystać także rodzice . Biblioteka jest miejscem, w którym możemy 

wypożyczyć książki. Wypożyczyć, to znaczy zabrać je do domu, przeczytać 

i zwrócić do biblioteki.  

 

Kto jest najważniejszy w bibliotece?  

Bez obecności kogo - każda, nawet najlepiej wyposażona biblioteka  

jest martwa?  

Czytelnik - to w bibliotece osoba najważniejsza! 

 

W roku 2016 biblioteka została zmodernizowana i odnowiona ponieważ bardzo 

chcemy, by była ona wyjątkowo przyjazna dla uczniów, nauczycieli oraz 

wszystkich pracowników szkoły..  

Biblioteka to niezwykle ważne centrum informacji szkoły.  

 

Główne cele pracy biblioteki to: 

1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, 

samokształcenia oraz korzystania z różnego rodzaju zborów na dalszych 

etapach edukacji.  

2. Zapewnienie prawidłowego przebiegu informacji na temat istniejących 

w bibliotece pozycji metodycznych.  

3. Wspieranie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych szkoły. 

4. Rozwijanie kreatywności uczniów. 

 

Wydarzenia z życia biblioteki 

- pasowanie uczniów klas I na czytelnika. 

- lekcje biblioteczne dla Przedszkolaków 

- „Z książką mi do twarzy” 

- „Okładki jak żywe” 

„Andrzejki w bibliotece” 

- Miesiąc Bibliotek Szkolnych 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


