REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PUBLICZNEGO
GIMNAZJUM NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
W ZAKRZEWIE
Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą przede wszystkim
realizacją zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły.
1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie,
nauczyciele i pracownicy szkoły.
2. Godziny urzędowania biblioteki podane są na drzwiach biblioteki i na
tablicy informacyjnej.
3. Biblioteka gromadzi i wypożycza uczniom darmowe podręczniki oraz
materiały ćwiczeniowe.
4. Podręczniki są wypożyczane uczniom na okres nie dłuższy niż rok
szkolny (szczegóły wypożyczania zawarte są w „Procedurze
wypożyczania
podręczników,
materiałów
edukacyjnych
i ćwiczeniowych z biblioteki szkolnej Publicznego Gimnazjum nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie ”.
5. Wypożyczać książki można jedynie na swoje nazwisko, nie
wypożycza się książek na nazwisko kolegów, nauczycieli czy
pracowników szkoły.
6. Jednorazowo można wypożyczać dwie książki (w tym tylko jedną
lekturę obowiązkową) na okres jednego miesiąca.
7. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo
wypożyczenia większej liczby pozycji książkowych.
8. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią
zamówienia, może prosić o jej prolongatę.
9. Z książek znajdujących się w księgozbiorze podręcznym można
korzystać w bibliotece.
10.Czytelnikowi nie wolno samemu brać książek z księgozbioru
podręcznego.
11.Książek wypożyczonych w bibliotece nie wolno pożyczać innym
osobom.
12.Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne.
Zauważone
uszkodzenia
należy
zgłosić
nauczycielowi
bibliotekarzowi.
13.W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia
napojów.

14.W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki (innego dokumentu)
należy ją odkupić. Do czasu uregulowania należności czytelnik jest
zawieszony w prawach z korzystania z biblioteki.
15. Na tydzień przed Radą Klasyfikacyjną czytelnik ma obowiązek
zwrócić wypożyczone pozycje do biblioteki szkolnej.
16. Każdy czytelnik ma prawo korzystać z kącika czytelniczego. Ilość
osób korzystających jest ograniczona ilością miejsc siedzących.
17.Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele) zobowiązani
są do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej,
potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki. Jeżeli
się nie rozliczą będą mieli wstrzymane dokumenty.
18. Jednorazowo w bibliotece może przebywać dwie osoby.
19.W bibliotece działa aktyw biblioteczny składający się z uczniów
różnych klas.
20. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym
regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.
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