
 

 

                                                     

                                                    biblioteki szkolnej  
 

1. Z księgozbioru biblioteki szkolnej korzystać mogą uczniowie, nauczyciele  

 i pracownicy gimnazjum.  

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie                            

z organizacja roku szkolnego. Informacje o godzinach otwarcia biblioteki                           

są podane na drzwiach wejściowych.  

3. Użytkownicy biblioteki zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem biblioteki 

szkolnej zanim rozpoczną korzystanie ze zbioru.  

4. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki                             

i czytelni.  

5. Czytelnicy mają zapewniony wolny dostęp do regałów z książkami i prasą  

6. Czytelnika w obrębie biblioteki obowiązuje cisza.  

7. W bibliotece obowiązuje zakaz picia napojów  i spożywania posiłków.  

8. Ze zbiorów biblioteki korzystać można:  

a) wypożyczając je do domu (lektury, literatura piękna, literatura popularnonaukowa),  

b) czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, prasa).  

9. Czytelnicy mogą jednorazowo wypożyczyć 4 książki (w tym 1 lekturę) na okres nie 

dłuższy niż 4 tygodnie. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może 

przedłużyć termin zwrotu książki.  

10.  Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad mogą wypożyczyć 

większą ilość książek. 

11.  Za przetrzymywanie książek bibliotekarz ma prawo:  

a) zgłosić do wychowawcy fakt łamania regulaminu biblioteki,  

b) wstrzymać wypożyczenia aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.  

12.  Zbiory specjalne (płyty CD, programy multimedialne) wypożyczane są tylko 

nauczycielom. 

13.  Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek                              

i poinformować  o nich bibliotekarzy.  

14.  W przypadku zgubienia lub zgubienia książki czytelnik jest zobowiązany zwrócić 

taką samą pozycję.  

15.  Wszystkie wypożyczone przez czytelników książki powinny być zwrócone na                                 

2 tygodnie przed końcem rokiem szkolnego. 



16.  Uczniowie i nauczyciele opuszczając szkołę zobowiązani są do zwrotu książek                       

i innych materiałów. 

17.  Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszyscy użytkownicy biblioteki                            

w godzinach otwarcia biblioteki.  

18.  Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie celom edukacyjnym, 

poszukiwanie materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych,                           

w zasobach Internetu, wykorzystaniu prac dla nauki własnej i na zajęcia 

edukacyjne. 

19.  Wszystkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy 

natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi. 

20.  Wszystkich czytelników obowiązuje poszanowanie sprzętu i wyposażenia 

biblioteki oraz kulturalne zachowanie się w bibliotece.  

 

 


