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Zasady korzystania z wypożyczalni:

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni 

pracownicy szkoły. 

2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów

czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie 

zajęć lekcyjnych. 

3. W czytelni obowiązuje: 

 cisza  

 zakaz używania telefonów komórkowych

 zakaz spożywania posiłków

4. Czytelnik może wypożyczać materiały biblioteczne tylko na własne konto.

5. Dokonując wypożyczeń i

6. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez zdjęcia ich z konta czytelnika.

7. Jednorazowo uczeń może

 w 1 klasie jedną książkę, 

 w 2 klasie dwie książki,

 w 3 klasie trzy książki

 w klasach 4-8 cztery książki

8. Wszystkie zbiory wypożyczane są na okres 30 dni.

9. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo skrócić ten czas kierując się zapotrzebowaniem na 

określoną pozycję. 

10. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można prolongować książki na kolejny miesiąc.

11. Uczeń, który nie odda książki w terminie, ma zablokowane konto wypożyczeń.

12. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.

13. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do 

odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.

14. Biblioteka wypożycza

ćwiczeniowe na okres roku szkolne

w odrębnym regulaminie

15. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone 

do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

Regulamin biblioteki szkolnej 
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korzystania z wypożyczalni: 

Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni 

Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu, 

czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie 

obowiązuje:  

używania telefonów komórkowych, 

zakaz spożywania posiłków i picia napojów. 

Czytelnik może wypożyczać materiały biblioteczne tylko na własne konto.

wypożyczeń i zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę.

Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez zdjęcia ich z konta czytelnika.

Jednorazowo uczeń może wypożyczyć: 

w 1 klasie jedną książkę,  

w 2 klasie dwie książki, 

w 3 klasie trzy książki, 

8 cztery książki. 

Wszystkie zbiory wypożyczane są na okres 30 dni. 

ibliotekarz ma prawo skrócić ten czas kierując się zapotrzebowaniem na 

bibliotekarza można prolongować książki na kolejny miesiąc.

Uczeń, który nie odda książki w terminie, ma zablokowane konto wypożyczeń.

Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.

zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do 

odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.

wypożycza uczniom podręczniki,  materiały edukacyjne oraz materiały 

ćwiczeniowe na okres roku szkolnego na zasadach szczegółowo określonych 

w odrębnym regulaminie (Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników

Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone 

do biblioteki przed końcem roku szkolnego. 
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Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni 

korzystać wypożyczając je do domu, 

czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie 

Czytelnik może wypożyczać materiały biblioteczne tylko na własne konto. 

zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. 

Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez zdjęcia ich z konta czytelnika. 

ibliotekarz ma prawo skrócić ten czas kierując się zapotrzebowaniem na 

bibliotekarza można prolongować książki na kolejny miesiąc. 

Uczeń, który nie odda książki w terminie, ma zablokowane konto wypożyczeń. 

Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek. 

zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do 

odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza. 

edukacyjne oraz materiały 

go na zasadach szczegółowo określonych  

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników). 

Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone 



16. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się 

z biblioteką. 

Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych: 

1. Komputery służą wyłącznie do celów edukacyjnych (m.in. prace domowe, referaty, 

prezentacje). 

2. Z komputerów mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

3. Do pracy przy komputerze potrzebna jest zgoda nauczyciela bibliotekarza. 

4. Użytkownicy mają możliwość drukowania za zgodą nauczyciela bibliotekarza. 

5. Użytkownik ma obowiązek: 

 informować nauczyciela bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera 

i urządzeń technicznych; 

 uzyskać zgodę nauczyciela bibliotekarza na korzystanie z własnych płyt  

i innych nośników pamięci; 

 stosować się do poleceń nauczyciela bibliotekarza. 

6. Zabrania się: 

 instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym 

oprogramowaniu; 

 wyłączać i włączać urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody nauczyciela 

bibliotekarza; 

 wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych, naruszających 

godność innych osób oraz niezgodnych z prawem; 

 zakłócać pracę innym użytkownikom. 

7. Nieprzestrzeganie powyższych zasad będzie skutkować uwagą, zaś notoryczne 

łamanie zakazem korzystania z komputerów. 

  

 

 

 

 


