REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Biblioteka szkolna służy swym użytkownikom jako źródło wiedzy i informacji, dlatego:
* prosimy zachować ciszę,
* nie spożywać posiłków
* nie używać telefonów komórkowych
Prawa i warunki korzystania
1. Wypożyczanie książek jest bezpłatne.
2. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy
szkoły.
3. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.
4. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca włącznie każdego roku.
Otwarta jest wg harmonogramu.
5. Każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem korzystania ze zbiorów
biblioteki szkolnej.
6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie
wypożyczonych przez siebie książek.
7. Przed wypożyczeniem książki, uczeń zobowiązany jest skorzystać z szatni.
8. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki
powinny być zwrócone.
9. Istnieje możliwość wypożyczenia książek na okres ferii oraz wakacji uczniom,
pracownikom szkoły oraz rodzicom/opiekunom ucznia.
10. Rozliczenie ucznia z biblioteką potwierdza bibliotekarz na karcie obiegowej ucznia
swoim podpisem i pieczęcią biblioteki.
11. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem
ustalonego terminu.
12. Za nie przestrzeganie regulaminu biblioteki czytelnik może być pozbawiony prawa do
korzystania z księgozbioru.
Wypożyczanie książek
1. Czytelnik może wypożyczyć książkę wyłącznie na swoje nazwisko.
2. Nie można książek wypożyczonych oddawać samowolnie komu innemu.
3. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na okres miesiąca. O ilości książek na
koncie czytelnika decyduje nauczyciel bibliotekarz.
4. Każdy czytelnik może prosić o prolongatę, o ile wcześniej nie było zamówień na tę
książkę.
5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki. Prośby te uwzględnia
się w kolejności zgłoszenia.
6. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. O ile
odkupienie takiej samej książki nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę
wskazaną przez bibliotekarza.
7. Księgozbiór podręczny udostępniany jest na miejscu – w czytelni biblioteki szkolnej.
8. Książki z księgozbioru podręcznego podaje nauczyciel bibliotekarz. Nie wolno
samemu brać z niego książek.
Książka jest najlepszym przyjacielem każdego,
toteż należy ją szanować i obchodzić się z nią jak z przyjacielem

