REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
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Z biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz
rodzice uczniów.
Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni. Uczniowie
przygotowujący się do konkursów mają prawo do pożyczenia większej liczby książek.
Istnieje możliwość przesunięcia terminu zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią
zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.
Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu – w czytelni.
Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wyposażenia biblioteki i księgozbioru.
Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z ich winy.
Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych,
musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję.
Książki wypożyczone na okres wakacji należy zwrócić w pierwszym tygodniu następnego
roku szkolnego. Kolejne pozycje książkowe będą wypożyczane po dopełnieniu tego
obowiązku.
W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem oddać
wypożyczone książki, pozycje do biblioteki.
W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.
Czytelnicy szukający informacji mają możliwość korzystania z komputerów znajdujących
się w bibliotece. Ze względu na czas potrzebny na wyszukiwanie informacji wyznacza się
do tego celu przerwy obiadowe, lub czas przed i po lekcjach ucznia (w godzinach pracy
biblioteki). O zamiarze pozostania w bibliotece po lekcjach uczeń powinien poinformować
rodziców, a jeżeli zamierza pozostać w bibliotece dłużej niż pół godziny, przedstawić
nauczycielowi bibliotekarzowi pisemną zgodę rodziców.
Zabrania się instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w bibliotece
oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
Z Internetu można korzystać jedynie do celów edukacyjnych.
W bibliotece uczniów obowiązuje zakaz drukowania i kserowania dokumentów.
Osoba korzystająca z komputera ponosi odpowiedzialność za stan stanowiska
komputerowego.
Osoby korzystające z komputerów zobowiązane są do przestrzegania niniejszego
regulaminu, ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących pracy
z urządzeniami elektrycznymi oraz przepisów przeciwpożarowych.

