REGULAMIN

BIBLIOTEKI

W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, rodzice
i pracownicy szkoły.
2. Każdy czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem
biblioteki i przestrzegania jego postanowień.
3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
4. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
6. Książki podaje bibliotekarz. Zabrania się samodzielnego brania książek
bez zgody nauczyciela-bibliotekarza.
7. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres trzech tygodni
(inna ilość lub termin po uzgodnieniu z nauczycielem-bibliotekarzem).
*Podręczniki będą wypożyczane na czas określony przez nauczyciela
przedmiotu. Po tym terminie uczeń zobowiązany jest do zwrotu
podręcznika i wypożyczenia kolejnego.
8. Czytelnik ( lub jego rodzic/ prawny opiekun), który zagubi lub zniszczy
wypożyczoną książkę (w tym podręcznik) zobowiązany jest
do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej
przez nauczyciela-bibliotekarza.
9. Wszystkie wypożyczony materiały (książki, czasopisma, podręczniki)
winny być zwrócone do biblioteki przed zakończeniem roku szkolnego.
9a. Umożliwia się wypożyczenie uczniom, którzy będą kontynuować naukę
w Szkole integracyjnej w Szalejowie Górnym w kolejnym roku szkolnym,
wypożyczenie książek na czas wakacji.
10.Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są
do
przedstawienia
w
sekretariacie
szkoły
zaświadczenia
potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
11.Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, mogą być
przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.
12. Wszyscy użytkownicy biblioteki mają prawo zgłaszania propozycji
dotyczących gromadzonych zasobów.

REGULAMIN

CZYTELNI

W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków

1. Z czytelni szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, rodzice
i pracownicy szkoły.
2. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
3. Każdy czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem
czytelni i przestrzegania jego postanowień.
4. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
5. Wstęp do czytelni tylko z zeszytem i przyborami do pisania. Zabrania się
wnoszenia jedzenia, picia, odzieży wierzchniej.
6. Stanowisko komputerowe jest udostępniane pod opieką nauczyciela.
7. Z komputera i Internetu można korzystać wyłącznie w celach
dydaktycznych.
8. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być
wyproszeni z biblioteki.
9. Ze względu na ochronę antywirusową zabrania się samowolnego
używania własnych dysków, dyskietek, pendrive`ów.
10.Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego lub
zniszczenie innych materiałów bibliotecznych.

