
Regulamin biblioteki Zespołu Szkół Muzycznych  

w Częstochowie 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 27 czerwca1997 r. o bibliotekach, rozdz. 7, art. 22 (Dz. U. z 2018 r. poz. 574) 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, art. 98 ust. 1 pkt 23, art. 104 (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

 

I. Prawa i obowiązki czytelników oraz warunki korzystania. 

1. Wypożyczalnia i czytelnia udostępnia bezpłatnie swoje zbiory wszystkim pracownikom        

i uczniom ZSM  od września do czerwca roku szkolnego za pośrednictwem bibliotekarza.   

2. W czytelni można  korzystać ze sprzętu audio oraz  komputera z dostępem do internetu        

i drukarki.   

3. W bibliotece należy zachować ciszę, spokój i porządek. 

4. Najpóźniej tydzień przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki i nuty powinny 

być zwrócone. Biblioteka może zażądać zwrotu przed upływem tego terminu. W stosunku do 

czytelników przetrzymujących książki i rozliczających się po wyznaczonym terminie mogą 

być zastosowane kary: okresowe wstrzymanie wypożyczeń, praca na rzecz biblioteki. 

5. Warunkiem prolongaty muzykaliów jest dostarczenie przez ucznia informacji od 

nauczyciela instrumentu przed upływem terminu zwrotu. 

6. Karta obiegowa potwierdzająca zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki obowiązuje: 

- uczniów POSM na zakończenie każdego roku szkolnego, 

- uczniów kończących każdy z typów szkoły (PSM I st., PSM II st., POSM), 

- uczniów rezygnujących ze szkoły przed końcem roku szkolnego, 

- pracowników odchodzących z ZSM. 

W przypadku konieczności wysłania upomnienia, dłużnik ponosi koszty jego wysłania. 

 

7. W bibliotece obowiązują następujące dokumenty:  

- Regulamin biblioteki ZSM, 

- Regulamin korzystania ze sprzętu elektronicznego, 

- Regulamin przetwarzania danych osobowych, 

- Regulamin monitoringu. 

Każdy korzystający z biblioteki zobowiązany jest do zapoznania się z ww. dokumentami oraz 

do przestrzegania zawartych w nich zasad. 

 

 



II. Wypożyczanie. 

1. Czytelnik  może wypożyczać wyłącznie na swoje nazwisko. 

2. Bibliotecznych książek i nut nie można oddawać samowolnie komu innemu. 

Przekazywanie odbywa się w bibliotece. 

3. Uczniom nie wypożycza się wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, nagrań 

dźwiękowych. Można z nich korzystać w czytelni za pośrednictwem nauczyciela-

bibliotekarza.  

4. Jednocześnie na koncie czytelnika  można mieć zapisanych: 

a. uczniowie POSM II st.    najwyżej 12 egz. 

b. uczniowie PSM II st.    najwyżej 8 egz. 

c. uczniowie PSM I st. kl. 1-4 cykl 6-letni  najwyżej 5 egz. 

  kl. 1-2 cykl 4-letni               najwyżej 5 egz. 

d. uczniowie PSM I st. kl. 5-6 cykl 6-letni  najwyżej 7 egz. 

  kl. 3-4 cykl 4-letni  najwyżej 7 egz. 

5. Czytelnik opuszcza wypożyczalnię, kiedy zwrot i wypożyczenie materiałów zostało 

odnotowane w karcie w jego obecności. 

6. Ostatnie egzemplarze danego tytułu udostępniane są tylko na krótki okres wyznaczony 

przez nauczyciela-bibliotekarza. 

7. Zagubiony lub zniszczony egzemplarz powinien być przez czytelnika odkupiony. O ile nie 

jest to możliwe, należy dostarczyć inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza. 

8. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone pozycje. 

 

 

 


