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Zasady ogólne
1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz

rodzice uczniów.
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych 

godzinach.
4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, 

czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć 
lekcyjnych.

5. W bibliotece należy zachować ciszę.
6. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów.
7. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.
8. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem i przestrzegać go.

Zasady korzystania z wypożyczalni
1. Czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko.
2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki (w tym jedną lekturę) na okres  trzech tygodni.
3. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
4. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać inną 

wskazaną przez bibliotekarza.
5. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki przed 

końcem roku szkolnego w wyznaczonym przez bibliotekarza terminie.
6. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy opuszczający szkołę muszą oddać do biblioteki 

wszystkie wypożyczone materiały.
7. Po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem można uzyskać zgodę na przedłużenie 

terminu zwrotu wypożyczonych materiałów lub wypożyczyć książki na wakacje. Sytuacja ta 
nie dotyczy opuszczających szkołę.

8. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary: uwaga, 
punkty ujemne lub okresowe wstrzymanie wypożyczeń.

Zasady korzystania z czytelni
1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli.
2. Korzystający z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin.
3. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów 

multimedialnych.
4. Przeczytane czasopisma odnosi się na miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi.
5. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych 

wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu na krótki termin.
6. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika 

prawa do korzystania z czytelni.

Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego
1. Przed rozpoczęciem pracy należy dokonać wpisu do zeszytu odwiedzin, podając rodzaj 

wykonywanej czynności.
2. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do celów edukacyjnych: poszukiwań 



materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, w zasobach Internetu, 
wykonywania prac dla nauki własnej, za zajęcia edukacyjne.

3. Wykorzystanie komputerów w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku 
wolnych stanowisk.

4. Programy udostępniane są jedynie na miejscu. Nie ma możliwości wypożyczeń ich do 
domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń.

5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych 
programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach 
systemowych.

6. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera. Bibliotekarz 
nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy użytkownikowi.

7. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby pracujące w ciszy.
8. Po zakończeniu pracy przy komputerze należy usunąć z dysku oraz z pulpitu zapisane przez 

siebie pliki.
9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać

bibliotekarzowi.
10. Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada 

finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą 
rodzice.

11. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do 
natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

12. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu spowoduje zakaz korzystania z Centrum na 
okres wskazany przez bibliotekarza.

13. Użytkownicy mogą zgłaszać bibliotekarzowi inicjatywy i pomysły dotyczące Centrum.

Pozytywnie zaopiniowano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 8 lutego 2018r.


