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Prawa i warunki korzystania z biblioteki.
1. Z wypożyczalni mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie, którzy dobrze opanowali
technikę czytania oraz nauczyciele i pracownicy Szkoły.
2. Uczniom klas pierwszych wypożyczalnia udostępnia zbiory od drugiego semestru.
3. Wypożyczalnia udostępnia zbiory od września do maja włącznie każdego roku. Otwarta jest
zgodnie z wywieszonym terminarzem wypożyczania.
4. Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z Regulaminem wypożyczalni i przestrzegać
jego ustaleń.
5. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
6. W wypożyczalni należy mówić szeptem.
7. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie
wypożyczonych przez siebie książek.
8. Z końcem maja każdego roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z wypożyczalni
powinny być zwrócone.
9. W przypadkach uzasadnionych wypożyczalnia może żądać zwrotu książki przed upływem
ustalonego terminu.
Wypożyczanie książek.
1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
2. Nie można wypożyczonych książek oddawać samowolnie komu innemu.
3. Jednorazowo można wypożyczyć 1 książkę z lektury omawianej na lekcji języka polskiego –
na okres jednego miesiąca i 1 książkę spoza lektury – na okres 2 tygodni.
4. Jeżeli czytelnik nie może przeczytać książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych
zamówień, może przed upływem terminu zwrotu (przynieść książkę) prosić o przedłużenie
okresu wypożyczenia (uzasadniając powód).
5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej książki. Prośbę powyższą uwzględnia się
w kolejności zgłoszenia.
6. Jeżeli czytelnik nie zgłosi się po zarezerwowaną książkę w oznaczonym terminie, bibliotekarz
może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi.
7. Uczeń, w którego domu panuje choroba zakaźna nie może korzystać z biblioteki.
8. Czytelnik musi przechowywać wypożyczone książki w obłożeniu.
9. Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Jeżeli odkupienie jest
niemożliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.

Kary.
1. Za długie przetrzymywanie książek (bez uzasadnienia) uczeń winien uiścić (przynieść) „karę
rzeczową” uzgodnioną z bibliotekarzem.
Warunki korzystania z czytelni.
1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
2. Do czytelni należy wchodzić spokojnie, z czystymi rękami.

3. Korzystający z czytelni dokonuje wpisu do zeszytu z rejestrem korzystających z czytelni.
4. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów: księgozbioru podręcznego, czasopism i
zbiorów wypożyczalni.
5. Czytający ma dostęp do książek i czasopism znajdujących się w regałach otwartych. Do
innych zbiorów – za pośrednictwem bibliotekarza.
6. Przed opuszczeniem czytelni należy odłożyć czasopisma na ustalone miejsce, a książki
oddać bibliotekarzowi.
7. Nie wolno kreślić w książkach, robić notatek na marginesach, zaginać kartek i używać
innych zakładek poza papierowymi.
8. W czytelni obowiązuje cisza.
Jednolity tekst Regulaminu uchwaliła i zatwierdziła Rada Pedagogiczna w dniu…………………
za Radę Rodziców

za Radę Pedagogiczną

za Samorząd Uczniowski

