REGULAMIN KORZYSTNIA Z BIBLIOTEKI
1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:




wypożyczając je do domu,
czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma),
zbiory specjalne (kasety VHS, płyty CD, programy multimedialne) mogą wypożyczać
wyłącznie nauczyciele w celu wykorzystania podczas lekcji.
3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
4. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie
inni czytelnicy.
5. W przypadku dłuższego korzystania z materiałów należy prolongować je w bibliotece szkolnej.
6.

Nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych skutkuje uzyskaniem ujemnych punktów
z zachowania

7. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik ponosi
pełną odpowiedzialność materialną za użytkowane materiały biblioteczne. O zauważonych
uszkodzeniach należy informować przed wypożyczeniem książki.
8. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi
odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości
odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
9. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone
do biblioteki przed końcem roku szkolnego w ogłoszonym terminie.
10. Uczeń ma możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich (wakacje).
11. Wypożyczanie książek na okres ferii zimowych odbywa się na ogólnych zasadach dotyczących
wypożyczeń zawartych w regulaminie biblioteki.
12. Zasady wypożyczeń wakacyjnych:







warunkiem wypożyczenia książki jest terminowy zwrot wszystkich wcześniej
wypożyczonych materiałów do biblioteki szkolnej,
czytelnik może wypożyczyć 4 książki na okres 2 miesięcy,
nie dotyczą uczniów klas VIII,
książki są wypożyczane w ostatnim tygodniu roku szkolnego, po zakończeniu
klasyfikacji
termin zwrotu wypożyczonych na wakacje książek upływa w pierwszym tygodniu
września; niezwrócenie książek w tym terminie skutkuje brakiem możliwości kolejnych
wypożyczeń w nowym roku szkolnym do czasu uregulowania zaległości w bibliotece,
w przypadku zniszczenia lub zgubienia książki wypożyczonej na okres wakacji
obowiązują ogólne zasady zawarte w regulaminie biblioteki.

13. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się
z biblioteką. Obowiązek ten dotyczy też odchodzących na emeryturę lub zmieniających pracę
nauczycieli i innych pracowników szkoły.
14. Nieprzestrzeganie regulaminu powoduje utratę praw korzystania z biblioteki.
15. Zasady korzystania z komputerów omawia odrębny regulamin.
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