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I Zasady ogólne
1. Z Biblioteki mogą korzystać uczniowie i ich rodzice (opiekunowie prawni),
nauczyciele i inni pracownicy Szkoły, w godzinach pracy Szkoły, zgodnie
z organizacją roku szkolnego.
2. Szczegółowe godziny otwarcia Biblioteki są wywieszone w ogólnodostępnym
miejscu.
3. Wszyscy użytkownicy mogą korzystać ze zbiorów bibliotecznych i komputerów
bezpłatnie.
II Zasady współpracy z uczniami, nauczycielami,
rodzicami (prawnymi opiekunami) i innymi użytkownikami Biblioteki.
1. Wszelkie materiały można wypożyczać wyłącznie na swoje nazwisko, w
przypadku wątpliwości za okazaniem dowodu tożsamości. Rodzice (prawni
opiekunowie) mogą wypożyczać zbiory na konto czytelnicze ucznia.
2. Wszyscy użytkownicy Biblioteki zobowiązani są do przestrzegania zasad
kultury osobistej oraz zwrotu wszystkich wypożyczonych materiałów przed
zakończeniem pracy lub nauki w Szkole, a uczniowie przed końcem każdego
roku szkolnego.
3. Każdy użytkownik Biblioteki odpowiada materialnie za wypożyczone zbiory
oraz mechaniczne uszkodzenia komputerów.
4. Jednorazowo można wypożyczyć nieograniczoną ilość materiałów na okres 4
tygodni. Zbiory z księgozbioru podręcznego, źródła historyczne i atlasy
udostępniane są
do następnego dnia.
5. Na prośbę użytkownika Biblioteki termin zwrotu wypożyczonych materiałów,
w uzasadnionych przypadkach, może być przedłużony.
6. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie
wypożyczeń
aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik jest zobowiązany do
odkupienia takiej samej lub równorzędnej pozycji, wskazanej przez
bibliotekarza.
Zasady korzystania z czytelni i stanowisk komputerowych
1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów Biblioteki.
2. Przed zakończeniem pracy w czytelni należy zwrócić wszystkie materiały
nauczycielowi bibliotekarzowi i pozostawić po sobie porządek.
3. Komputery znajdujące się w Bibliotece przeznaczone są do poszukiwania
informacji
o charakterze edukacyjnym. Nie można ich wykorzystywać do prowadzenia
prywatnej korespondencji, gier i zabaw.
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4. Korzystać można tylko z zainstalowanych w komputerach programów.
Niedozwolone jest instalowanie innych programów i dokonywanie zmian w już
istniejącym oprogramowaniu.
5. Niedozwolone jest korzystanie ze stron propagujących treści prawnie
zabronione.
6. W przypadku konieczności ewakuowania się z pomieszczeń Biblioteki należy
natychmiast je opuścić i bezwzględnie stosować się do poleceń bibliotekarzy.
7. W Bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków oraz picia
napojów.

