Regulamin Biblioteki Szkolnej
1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły
oraz rodzice.
2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
- wypożyczając je do domu,
- czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma
i dokumenty medialne),
- wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (zbiory przekazane
do pracowni).
3. Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego oraz czasopisma mogą być
wypożyczane do domu pod koniec pracy biblioteki lub na weekend pod warunkiem ich
zwrotu w terminie ustalonym z bibliotekarzem.
4. Czytelnicy powinni zapoznać się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.
5. Jednorazowo można wypożyczyć do 4 książek, w tym tylko jedną lekturę na okres:
- lektury 3 tygodnie (lub dłużej po konsultacji nauczyciela bibliotekarza
z nauczycielem przedmiotu)
- inne książki 1 miesiąc,
- podręczniki maksymalnie do 10 miesięcy.
6. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów mogą wypożyczyć jednorazowo
większą liczbę książek.
7. Po upływie terminu zwrotu czytelnik jest zobowiązany oddać książkę do biblioteki,
gdyż czekają na nią inni czytelnicy lub przedłużyć jej wypożyczenie, o ile nie jest już
wcześniej zamówiona.
8. Jeżeli czytelnik nie oddał wypożyczonej książki w wyznaczonym terminie, nie może
wypożyczyć kolejnej. Udostępnianie będzie wstrzymane do momentu oddania książki.
9. Czytelnik może prosić o rezerwację potrzebnej mu książki, która jest aktualnie
wypożyczona. W przypadku gdy nie zgłosi się po zarezerwowaną pozycje w określonym
terminie nauczyciel bibliotekarz może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi.
10. Wypożyczone materiały czytelnicy są zobowiązani chronić przed zniszczeniem
i zgubieniem, a wypożyczając je należy zwrócić uwagę na ich stan i ewentualne
uszkodzenia zgłosić niezwłocznie nauczycielowi bibliotekarzowi.

11. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki lub innych dokumentów ze zbiorów
bibliotecznych, czytelnik zobowiązany jest odkupić taką samą lub inna pozycję
uzgodnioną z bibliotekarzem.
12. Wszystkie wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać
zwrócone do biblioteki przed zakończeniem roku szkolnego.
13. W przypadku zmiany szkoły w czasie roku szkolnego czytelnik jest zobowiązany przed
odejściem rozliczyć się z biblioteką.
14. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
15. Wszelkie sprawy sporne wynikające z zapisu w regulaminie rozstrzyga dyrektor
szkoły.

