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REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 

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

szkoły. 

 

2. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do maja. 

 

3. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko. 

 

4. Książki można wypożyczyć na okres dwóch tygodni, w wyjątkowych sytuacjach można 

przedłużyć wypożyczenie. 

 

5. Zwrotu książek należy dokonywać osobiście. 

 

6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie 

wypożyczonych  przez siebie książek. 

 

7. Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. 

 

8. W połowie czerwca każdego roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki    

powinny być zwrócone. 

 

9. W bibliotece należy porozumiewać się szeptem, nie wolno spożywać posiłków. 

 

10. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ładu i porządku w bibliotece.  

 

 

  REGULAMIN SZKOLNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO (ICIM) 

 

1. Z komputerów mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły  

w godzinach pracy biblioteki szkolnej. 

 

2. Komputery w bibliotece szkolnej służą do przeglądania programów edukacyjnych 

dostępnych w czytelni oraz do wyszukiwania informacji w Internecie.  

 

3. Pierwszeństwo przy korzystaniu z komputerów mają uczniowie przygotowujący się do 

konkursów i do lekcji.  

 

4. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza. 

  

5. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać maksymalnie dwie osoby. 

 

6. Jeżeli użytkownik opuści stanowisko komputerowe na dłużej niż pięć minut bez zgłoszenia 

tego faktu nauczycielowi bibliotekarzowi, zostanie ono wówczas udostępnione innemu 

uczniowi bez zabezpieczenia wcześniejszych danych. 

 

7. Korzystanie z gier internetowych jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela 

bibliotekarza (nie dłużej niż 30 minut).  
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8. Z encyklopedii multimedialnych, słowników i innych baz danych uczniowie mogą 

korzystać na miejscu. 

 

9. O wszelkich zakłóceniach pracy komputerów należy poinformować nauczyciela.  

 

10. Koszty za naprawy usterek powstałych z winy ucznia ponoszą rodzice ucznia.  

  

11. Korzystanie z drukarki jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza. 

 

12. W pracowni obowiązują przepisy BHP dotyczące pracy z urządzeniami elektrycznymi. 

 

13. Podczas korzystania z komputerów zabrania się: 

1) wgrywania własnych programów, gier, kasowania zainstalowanych programów,   

zapisywania     dokumentów na dysku twardym; 

2) wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców i dystrybutorów 

oprogramowania; 

3) wykonywania połączeń technicznych - włączania, rozłączania kabli zasilających; 

4) posługiwania się własnymi nośnikami pamięci bez konsultacji z nauczycielem 

bibliotekarzem; 

5) wysyłania SMS-ów, korzystania z komunikatorów, "czatowania"; 

6) samodzielnego resetowania komputera; 

7) spożywania posiłków i picia napojów. 

 

14. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych punktów regulaminu, nauczyciel 

bibliotekarz ma prawo przerwać pracę użytkownika i nałożyć karę w postaci czasowego lub 

całkowitego zakazu korzystania z komputera. 

 

 


