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1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice. 
2. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do przestrzegania regulaminu. 
3. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy bibliotekarza. 
4. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków. 
5. Uczniowie wypożyczający powinni pozostawić w szatni wierzchnie okrycia, a plecaki 

szkolne przed salą biblioteczną. 
6. Jednorazowo można wypożyczyć trzy woluminy. 
7. Uczniowie przygotowujący się do konkursów oraz wolontariusze biblioteczni mają 

prawo wypożyczać jednorazowo większą ilość książek. 
8. Okres wypożyczenia ksiązki z działu lektur lub beletrystyki nie może przekraczać 

trzech tygodni. 
9. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden 

tydzień. 
10. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeśli nie 

ma zapotrzebowania nań ze strony innego wypożyczającego. 
11. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona. 
12. Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone, ponieważ  czekają na nie 

inni czytelnicy. 
13. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń. 
14. Z księgozbioru podręcznego można korzystać jedynie w czytelni. 
15. Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury. 
16. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik 

przed ich wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone 
zniszczenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. 

17. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę albo inne dokumenty ze zbiorów 
bibliotecznych, musi odkupić taka samą książkę lub inną, wskazaną przez nauczyciela 
bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnie antykwarycznej cenie 
pozycji zagubionej (zniszczonej). 

18. Wypożyczone książki muszą zostać zwrócone do biblioteki  przed końcem roku 
szkolnego. 

19. W wyjątkowych przypadkach książki mogą być wypożyczone na wakacje. 
20. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed 

odejściem rozliczyć się z biblioteką. 
21. Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać  wszyscy uczniowie  

oraz pracownicy szkoły i rodzice. 
22.  Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach 

naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. Nie można ich wykorzystywać  
do prowadzenia prywatnej korespondencji, gier i zabaw. 

23. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody bibliotekarza. 
24.  Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do Zeszytu korzystających z komputera 
25. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania 

niniejszego Regulaminu. 
26. Istnieje możliwość osobistej rezerwacji komputera wcześniej. 
27.  Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba. 
28. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza swoimi godzinami 

lekcyjnymi. 
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29. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania 
innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach. 

30. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza  
(np. włączać i rozłączać kabli zasilających, wyłączać komputera). 

31. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu 
wraz  z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe  
z ich winy. 

32. Zabrania się wkładania własnych elektronicznych nośników pamięci do komputera 
bez zgody bibliotekarza. 

33. Wyszukane informacje mogą być zapisane na dysku komputera lub wydrukowane; 
drukowania dokonuje bibliotekarz. 

34. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać 
natychmiast bibliotekarzowi. 

35. Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków,  
nie wolno zostawiać śmieci. 

36. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień 
niniejszego Regulaminu nauczyciel - bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego 
przerwania sesji użytkownika. 

37. Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa  
do korzystania z komputerów w bibliotece oraz zobowiązuje do naprawienia 
wyrządzonych szkód. 

 


