REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
1. W szkole działa biblioteka, która jest ośrodkiem edukacji czytelniczej i medialnej,
wspomagającym proces nauczania i uczenia się
2. Czytelnikami biblioteki są wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Z biblioteki
mogą korzystać także rodzice uczniów
3. Czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów biblioteki:
a. Na miejscu: czasopisma, księgozbiór podręczny
b. Wypożyczając: książki, komiksy
4. Czytelnicy korzystają z wolnego dostępu do półek za zgodą nauczyciela bibliotekarza
5. W bibliotece obowiązują zasady kulturalnego zachowania oraz ciszy
6. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki
7. W bibliotece obowiązuje zakaz jedzenia, picia napojów
8. Materiały biblioteczne wolno wypożyczać tylko na swoje nazwisko, nie można ich odstępować
innym osobom
9. Uczniowie z klas:
a. I-III mogą mieć na koncie jedną książkę (materiał biblioteczny)
b. IV-VIII mogą mieć na koncie do trzech książek (materiałów bibliotecznych)
10. Materiały biblioteczne są wypożyczane na okres:
a. 3 tygodni – materiały lekturowe
b. Jednego miesiąca – pozostałe zbiory
11. Możliwe jest jednorazowe dokonanie prolongaty (przedłużenia terminu zwrotu)
12. Nie ogranicza się ilości wypożyczonych książek uczniom przygotowującym się do konkursów,
olimpiad itp.
13. Po upływie terminu zwrotu uczniom mogą zostać przyznane ujemne punkty zachowania – 2 pkt.
za każdy tydzień przetrzymania książki lub materiału bibliotecznego
14. Ostateczny termin zwrotu materiałów bibliotecznych na koniec roku szkolnego podaje
nauczyciel bibliotekarz
15. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone materiały biblioteczne. Za zagubione lub
zniszczone materiały użytkownik zobowiązany jest zwrócić takie same lub wskazane przez
nauczyciela bibliotekarza
16. Czytelnicy, którzy zmieniają szkołę bądź ją kończą zobowiązani są do rozliczenia się
z biblioteką szkolną za pomocą karty obiegowej
17. Uczniowie nieprzestrzegający regulaminu biblioteki mogą otrzymać ujemne punkty zachowania
– po 2 pkt. każdorazowo
18. Uczniom pracującym w zespole wspierającym działanie biblioteki mogą być przyznawane
dodatkowe punkty zachowania (2 pkt. każdorazowo) lub nagrody na koniec roku szkolnego
19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2017 r.
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