REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
1.

Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice.

2.
Z biblioteki można korzystać w ciągu roku szkolnego, w godzinach pracy nauczycieli
bibliotekarzy.
3.

Ze zbioru podręcznego czytelni korzysta się na miejscu, bądź książki

i materiały z tego zbioru mogą być wypożyczane nauczycielom do lekcji.
4.
Część księgozbioru można przekazać do użytku w pracowniach przedmiotowych.
Nauczyciele przejmują odpowiedzialność materialną za tą część księgozbioru.
5.

Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki.

6.

Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.

7.

Książki, wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.

8.

Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni.

W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu.
9.
Uczeń przygotowujący się do konkursów, ma prawo do wypożyczenia większej ilości
książek jednorazowo.
10.

Książkę należy szanować, zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

11.
Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie
wypożyczonych książek.
12.
W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki należy ją odkupić, bądź zwrócić inną o
równej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem. Jeśli odkupienie książki jest niemożliwe,
czytelnik powinien oddać inną, wskazaną przez bibliotekarza.
13.

Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.

14.
W uzasadnionym przypadku bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed
zakończeniem roku szkolnego.
15.

W bibliotece należy zachować ciszę

16.
Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz
korzystania z telefonów komórkowych.

REGULAMIN CZYTELNI

1. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
3. Zabrania się wnoszenia jedzenia, picia, odzieży wierzchniej.
4. Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
5.Stanowisko komputerowe jest udostępnione jedynie pod opieką nauczyciela.
6. Z Internetu można korzystać jedynie w celach dydaktycznych.
7. W czytelni obowiązuje cisza. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady
regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni.
9. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za zniszczenie materiałów
bibliotecznych.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO
1.
Internet służy jedynie do celów edukacyjnych /np. pisanie referatów, rozszerzanie
wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów przedmiotowych/. Uczeń jest
zobowiązany podać nauczycielowi - bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w
Internecie.
2.
Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji /email/ lub gier i zabaw, korzystania z portali społecznościowych.
3.
Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania
innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
4.
Ze względu na ochronę antywirusową zabrania się samowolnego używania własnych
nośników danych.
5.

Z drukarki można korzystać za zgodą nauczyciela-bibliotekarza.

6.
Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy i nie
zakłócające rytmu pracy biblioteki.
7.
Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy ustawić głos stosunkowo cicho.
Nauczyciel może zlecić korzystanie ze słuchawek.
8.
Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania
odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność
ponoszą rodzice

