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1. Z biblioteki mają prawo korzystać uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz
inni pracownicy szkoły.
2. W bibliotece obowiązuje bezwzględny zakaz jedzenia i picia oraz
wszystkie inne zasady zachowania obowiązujące w naszej szkole.
Biblioteka to miejsce cichej pracy i odpoczynku.
3. Z księgozbioru podręcznego oraz czasopism mo żna korzystać na miejscu,
w czytelni.
4. Pierwszeństwo w korzystaniu ze stanowisk komputerowych mają
uczniowie, którzy potrzebują ich w celu odrobienia lekcji, wyszukania
informacji.
5. Sprzęt audiowizualny oraz kserokopiarka znajdujące się w czytelni
przeznaczone są do wspomagania procesu dydaktycznego realizowanego
przez nauczycieli. Biblioteka nie prowadzi usług kserograficznych dla
pozostałych użytkowników.
6. Uczeń jednorazowo może wypożyczyć trzy książki, w tym jedną lekturę
obowiązkową, na okres dwóch tygodni. W uzasadnionych wypadkach (np.
przygotowywanie się do konkursu, ferie) bibliotekarz może ten limit
zwiększyć.
7. Czas wypożyczenie można przedłużyć, jeśli na dana książkę nie czekają
następni czytelnicy. Czas wypożyczenia lektur obowiązkowych może
przedłużyć klasowy łącznik z biblioteką.
8. Czytelnik ma prawo zarezerwować sobie wypożyczona już książkę, co
daje mu pierwszeństwo w otrzymaniu po jej zwróceniu.
9. Wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone przed zakończeniem
roku szkolnego. Termin ten co roku ogłaszany jest na tablicy ogłoszeń.
10.Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone mu książki, dlatego
powinien je szanować. Wszelkie dostrzeżone uszkodzenia i wady należy
zgłosić bibliotekarzowi natychmiast po ich wykryciu.
11.Uszkodzenie książki bądź jej oprawy zobowiązuje czytelnika do
dostarczenia materiałów niezbędnych do naprawy tylko tego egzemplarza
(np. szeroka taśma klejąca, folia). Do czasu spełnienia tego punktu
regulaminu zostaje wstrzymana możliwość korzystania przez niego z
wypożyczalni.
12.W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki (np. przez zalanie,
zatłuszczenie) przez czytelnika, zobowiązany jest on do odkupienia
egzemplarza. Jeśli jest to lektura obowiązkowa lub tytuł dostępny na
rynku to bezwzględnie wymagana jest taka sama książka! W innych

wypadkach może być inna, zaakceptowana przez bibliotekarza. Musi ona
odpowiadać zagubionej wartością materialną, merytoryczną oraz profilowi
i zainteresowaniom czytelników. Do czasu spełnienia tego punktu
regulaminu zostaje wstrzymana możliwość korzystania przez niego z
wypożyczalni.
13.Jeżeli czytelnik przetrzymuje wypożyczoną książkę ograniczane są w
następujący sposób jego prawa :
• nie otrzyma on kolejnej książki do czasu uregulowania zaległości,
• powtórne przetrzymanie skutkuje brakiem możliwości przedłużenia
wypożyczenia,
• kolejne przetrzymanie ogranicza ilości wypożyczanych książek do
jednej
• notoryczne uchylanie się od obowiązku terminowego zwrotu (trzy
wykrzykniki na karcie) radykalnie ogranicza prawa czytelnika ; w
takim wypadku będzie on mógł czytać wybraną książkę tylko na
miejscu, w czytelni.

