Załącznik 9 do Zarządzenia Nr 62.11.2017
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 30 listopada 2017roku

Regulamin korzystania z biblioteki Gimnazjum w Halinowie przez uczniów klas VI i
VII i pracowników Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie
§1
Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej dla klas VI i VII.
1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie klas VI i VII oraz pracownicy Szkoły Podstawowej im.
Kornela Makuszyńskiego w Halinowie.
2. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki i do jego
przestrzegania.
3. W bibliotece obowiązuje kultura słowa i kultura osobista.
4. Przy wypożyczaniu książek należy podać nauczycielowi – bibliotekarzowi imię, nazwisko i klasę.
5. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
6. Książki można wypożyczać na okres 1 miesiąca.
7. Jednorazowo można pożyczyć maksymalnie 3 pozycje książkowe, w tym 2 lektury.
8. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mogą wypożyczyć jednorazowo większą liczbę
książek.
9. Przed upływem terminu zwrotu książki czytelnik może prosić o prolongatę, czyli przedłużenie
terminu wypożyczenia.
10. Książki z księgozbioru podręcznego można wypożyczyć wyłącznie na 1 dzień
(wypożyczenie przed zamknięciem biblioteki – zwrot następnego dnia rano).
11. Jeżeli uczeń zgubi lub zniszczy książkę, zobowiązany jest odkupić taką samą.
12. Za wypożyczone materiały dydaktyczne wykorzystywane na lekcji odpowiada nauczyciel.
13. Uczniowie wypożyczają podręczniki na cały rok szkolny.
14. Z komputerów można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki.
15. W przypadkach uzasadnionych biblioteka może zażądać zwrotu książek przed upływem terminu.
16. Czytelnik jest zobowiązany zwrócić wszystkie książki na dwa tygodnie przed końcem roku
szkolnego.
§2
Regulamin czytelni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich, w obuwiu zmiennym. Plecaki i torby należy
zostawić w wyznaczonym miejscu.
W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz wnoszenia i spożywania posiłków.
W czytelni można korzystać z materiałów własnych oraz dostępnych w bibliotece.
Książki ze zbioru podręcznego podaje bibliotekarz.
Z księgozbioru podręcznego i czasopism korzystamy na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.
Za zgodą nauczyciela bibliotekarza czytelnik może korzystać z własnego sprzętu elektronicznego.
Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w czytelni z ich winy.

