REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI
ZESPOŁU SZKÓŁ W BIELICACH
1. Biblioteka (czytelnia) służy wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły.
2. Ze zgromadzonych w bibliotece (czytelni) książek, czasopism i zbiorów specjalnych korzystać
można:
a) wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literaturę piękną, książki popularnonaukowe),
b) czytając lub przeglądając na miejscu (czasopisma, kasety, księgozbiór podręczny)
c) wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do
dyspozycji nauczycieli).
3. Jednorazowo w bibliotece może przybywać pięć osób, w czytelni dwadzieścia osób.
4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres miesiąca Za zgodą nauczyciela – bibliotekarza
można je prolongować na kolejny okres (pod warunkiem, że nie Czekaja na nie inni czytelnicy).
5. Uczeń, który nie ma oddaną w terminie książkę, nie może korzystać ze zbioru bibliotecznego.
6. Zbiory biblioteki SA nasza wspólna własnością. Wypożyczone, bądź przeglądane książki, czasopisma
należy chronić przed zniszczeniem, zgubieniem.
7. Uczeń, który zgubi, zniszczy książkę, czasopismo z biblioteki (czytelni) musi odkupić taką samą lub inną
wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej cenie rynkowej książki,
czasopisma zagubionej/-ego lub zniszczonej/-ego. Do momentu, gdy tego nie uczyni jest zawieszony w
prawach korzystania z biblioteki (czytelni).
8. W bibliotece (czytelni) obowiązuje cisza i zakaz spożywania napojów oraz artykułów spożywczych.
9. Zabrania się wchodzenia do czytelni z torbami, teczkami i w okryciach wierzchnich.
10. Wszystkie wypożyczone materiały musza być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie
przed końcem roku szkolnego.
11. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą są obowiązani do wcześniejszego rozliczania się
z biblioteką.
12. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Kodeksie Ucznia sankcji w stosunku
do uczniów nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.
13. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin.
14. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przebywania w bibliotece szkolnej odpowiada nauczyciel
bibliotekarz lub inny nauczyciel prowadzący tam zajęcia.
15. Regulamin określa zasady współpracy biblioteki z uczniami, nauczycielami, rodzicami:
- z biblioteki mogą korzystać uczniowie szkoły, rodzice, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły na
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