Regulamin Biblioteki
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom, innym pracownikom szkoły,
a także rodzicom.
Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można :
- wypożyczając je do domu
- czytając i przeglądając na miejscu.
Czytelnik ma dostęp do wszystkich książek i czasopism znajdujących się na regałach
otwartych.
Wypożyczać można książki wyłącznie na swoje nazwisko.
Jednorazowo wypożyczyć można 5 książek na okres 3 tygodni. Przeczytane książki
powinno się zaraz zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni.
Jeśli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych
zamówień może przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i prolongować ją
na następny okres.
W przypadkach uzasadnionych wypożyczalnia może żądać zwrotu książek przed
upływem ustalonego terminu.
Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością. Czytelnik odpowiada materialnie za
wypożyczone książki i powinien ją chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
Czytelnik, który zniszczy lub zgubi książkę, zobowiązany jest odkupić taką samą lub
inną, wskazaną przez bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej
antykwarycznej cenie książki zgubionej.

Regulamin Czytelni
1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń, nauczyciel i inny pracownik szkoły, a także
rodzice.
2. W czytelni obowiązuje cisza.
3. Czytelnik może korzystać z księgozbioru i prasy tylko na miejscu, nie wolno wynosić
książek i gazet z czytelni.
4. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki, a czasopisma odnieść na
miejsce.
5. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.
6. Nie wolno kreślić książek, robić notatek na marginesach, zginać i wyrywać kartek,
wycinać artykułów i ilustracji z czasopism.

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych w czytelni
1. Stanowiska komputerowe w czytelni zostały zainstalowane do poszukiwań źródłowych
za pomocą sieci Internet.
2. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich
przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych.
3. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach komercyjnych, wykonywania
czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i
danych.
4. Wszelkie uszkodzenia, nieprawidłowości lub zmiany w pracy komputerów należy
natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
5. Zauważone przez nauczyciela w/w zmiany będą przypisywane użytkownikowi ostatnio
korzystającemu z komputera.
6. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę.
7. W trakcie korzystania z komputera ( Internetu ) zakazuje się używania wulgaryzmów.
8. Okrycia wierzchnie należy zostawiać w szatni.
9. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel ma prawo do
natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
10. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje czasowy lub całkowity zakaz korzystania z
pracowni, a w szczególności wpis punktów ujemnych z zachowania.

