
 1 

REGULAMIN BIBLIOTEKI 

i SZKOLNEGO CENTRUM INFORMACYJCEGO 

Rozdział I   

BIBLIOTEKA 

§ 1 

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice, nauczyciele 

oraz pracownicy administracyjni szkoły. 

2. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki oraz do 

przestrzegania jego reguł. 

3. Czytelnik może wypożyczyć książkę wyłącznie na swoje nazwisko. 

4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres miesiąca, a lektury i nowości 

na dwa tygodnie. Podręczniki na okres całego roku szkolnego. 

5. Jeśli czytelnik bez zgody pracownika biblioteki przetrzymuje książkę ponad 

wyznaczony termin, ilość wypożyczanych dla niego tytułów ogranicza się do jednego. 

6. Nauczyciele mogą wypożyczać książki na cały rok szkolny poza beletrystyką. 

7. Na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki 

należy zwrócić do biblioteki. 

8. Każdy czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki. 

9. Za zagubioną lub zniszczoną książkę, należy odkupić taką samą lub, gdy jest to 

niemożliwe, inna wskazaną przez bibliotekarza. 

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

z biblioteką. 

11. Wszystkie książki należy szanować. 

12. Korzystających z biblioteki obowiązuje kulturalne zachowanie. 
Rozdział II 

SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI 
 

1. Z Szkolnego Centrum Informacji (SCI) mogą korzystać uczniowie posiadający strój 

jednolity i tylko pod opieką nauczyciela. 

2. Należy zapoznać się z regulaminem SCI. 

3. Korzystający z SCI zobowiązani są do pozostawienia legitymacji szkolnej. 

4. Uczeń może korzystać na miejscu ze wszystkich zbiorów biblioteki. 

5. Książki podaje i odbiera nauczyciel – bibliotekarz. 

6. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych. 

7. Korzystać można wyłącznie z zainstalowanych programów.  

8. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. lekcyjną. 
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9. Przy każdym stanowisku może znajdować się tylko jedna osoba. W wyjątkowych 

sytuacjach maksymalnie dwie osoby. 

10. W czasie krótkich przerw nie można korzystać z komputerów. 

11. W SCI należy zachować ciszę. 

12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast 

zgłosić bibliotekarzowi. 

13. Za fizyczne uszkodzenia sprzętu odpowiada finansowo użytkownik.  

14. Wierzchnie okrycia należy pozostawić w szatni a plecaki, torby w wyznaczonym 

miejscu biblioteki. Można mieć ze sobą jedynie zeszyt i długopis. 

15. Do SCI nie należy wnosić napojów i innych artykułów spożywczych. 

16. W przypadku naruszenia obowiązującego regulaminu, bibliotekarz ma prawo do 

natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. 

17. Zabrania się zapisywania plików na nośniku pamięci stałej (dysk twardy). 

18. Użytkownik chcący korzystać z dyskietki lub płyty CD/CD-RW ma obowiązek 

uprzedniego sprawdzenia jej programem antywirusowym. 

19. Po zakończeniu pracy uczeń pozostawia stanowisko pracy uporządkowane. 

20. Naruszenie regulaminu spowoduje zakaz korzystania z SCI na okres wskazany przez 

nauczyciela bibliotekarza. 

Rozdział III 

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH STANOWIĄCYCH 

ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA 

1. W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu należy 

wyłączyć zasilanie i powiadomić nauczyciela. 

2. W razie alarmu przeciwpożarowego (trzy krótkie dzwonki) należy udać się do 

najbliższego wyjścia ewakuacyjnego na miejsce zbiórki. 

Rozdział IV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
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