REGULAMIN BIBLIOTEKI
Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Kolniczkach
Na rok szkolny 2017/2018
1. Biblioteka szkolna czynna jest w godzinach ustalonych corocznie w zależności
od organizacji pracy szkoły, a godziny otwarcia podane są na gazetce informacyjnej
biblioteki.
2. Ze zbiorów biblioteki mogą bezpłatnie korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy
szkoły i rodzice.
3. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:
- wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literaturę piękną, książki
popularnonaukowe),
- czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny),
- wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych.
4. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni,
a w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę
wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu.
5. Wypożyczać książki można tylko na swoje nazwisko. Nie wypożycza się książek
na nazwisko innej osoby.
6. Czytelnik, który nie oddał książki w terminie, nie może korzystać z księgozbioru
bibliotecznego.
7. Z końcem roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki muszą być oddane
w terminie podanym przez bibliotekarza.
8. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
9. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz
używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogłyby zakłócić ciszę.
10. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić
bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
Przed wypożyczeniem należy zwrócić uwagę na stan wypożyczonego egzemplarza
i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
11. Każdy użytkownik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem,
potwierdzając to własnoręcznym podpisem oraz do bezwzględnego jego
przestrzegania.
12. Z komputerów znajdujących się w bibliotece korzystać mogą uczniowie i nauczyciele
w celach dydaktycznych- do wyszukiwania informacji.
13. Godziny otwarcia:
Poniedziałek 815 – 830
1020 – 1230
1330 – 1415
Wtorek
920 – 1015
1110 – 1415
Środa
830 –1015
1110 – 1230
Czwartek
1110 – 1230
1325 – 1410
Piątek
1020 – 1200 1220 – 1320

