REGULAMIN CZYTELNI
1. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki
szkolnej.
2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i
pracownicy szkoły.
3. W czytelni obowiązuje cisza i zachowanie zgodne z
normami kultury społecznej.
3. Zabrania się wnoszenia jedzenia, picia, odzieży
wierzchniej itp.
4. Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za
zgodą nauczyciela bibliotekarza.
5. Stanowiska komputerowe są udostępniane jedynie pod
opieką nauczyciela.
6. Z internetu można korzystać jedynie w celach
dydaktycznych.
7. Ze względu na ochronę antywirusową, zabrania się
samowolnego używania
własnych nośników pamięci cyfrowej
8. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za
szkody spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego
lub zniszczeniem innych materiałów bibliotecznych
9. Bibliotekarz ma prawo (a nawet obowiązek) sprawdzić,
czy przebywając w czytelni, nie powinieneś być w tym
czasie na lekcji.

REGULAMIN BIBLIOTEKI
1. Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku.
2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły
oraz rodzice.
3. Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o
wypożyczone książki i materiały biblioteczne.
4. Z księgozbioru podręcznego, czasopism oraz zbiorów multimedialnych można
korzystać w czytelni. Wykorzystana książkę lub czasopismo odkładamy na
miejsce.
5. Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę nauczyciela na sporządzenie
kserokopii z materiałów bibliotecznych
6. Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca, w
tym najwyżej jedną lekturę.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę
wypożyczonych książek (np. olimpijczykom itp.)
7. Uczniowie wypożyczają potrzebne im książki na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
Bibliotekarz ma prawo skrócić lub wydłużyć ten okres kierując się
zapotrzebowaniem na określoną pozycję.
8. Wypożyczać książki wolno tylko na swoje nazwisko i dla siebie
9. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma
obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
10. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną lekturę zobowiązany jest do
niezwłocznego odkupienia tej samej lektury; gdy zgubi literaturę piękną
zobowiązany jest do kupna innej wskazanej przez bibliotekarza
o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zagubionej.
Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z
wypożyczeń.
11. Biblioteka udostępnia zbiory na czas ferii zimowych oraz wakacji
12. Biblioteka prowadzi działania rozwijające indywidualne zainteresowania
uczniów, promujące czytelnictwo, jak też rozwijające wrażliwość kulturową i
społeczną zgodnie z zapisem regulaminów dotyczących pracy biblioteki
13. W bibliotece obowiązuje Regulamin Oceny Zachowania

