Regulamin biblioteki szkolnej
Gimnazjum w Żółkiewce.
1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły

oraz rodzice uczniów.
2. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z materiałów zgromadzonych

w bibliotece.
3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją

roku szkolnego.
4. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
5. Ze zgromadzonych zbiorów można korzystać:

a. wypożyczając je do domu,
b. wypożyczając je na lekcję,
c. czytając lub przeglądając na miejscu
6. Książki i materiały piśmiennicze można wypożyczać tylko na swoją kartę.
7. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć od 1 do 4 pozycji na okres nie dłuższy niż jeden

miesiąc.
8. W uzasadnionych przypadkach (np. przygotowywanie się do konkursu) liczba

wypożyczonych książek może być wyższa, a termin ich zwrotu przesunięty o czas
określony przez bibliotekarza.
9. Książki z księgozbioru podręcznego udostępniane są tylko na miejscu lub wypożyczane do

kserowania potrzebnego materiału (na terenie szkoły).
10. Czasopisma wypożyczane są do domu na okres 1 –2 dni.
11. Uczniom nie wypożycza się do domu kaset VHS i DVD.
12. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do

momentu zwrócenia zaległych pozycji.
13. Czytelnik przed wypożyczeniem książki i innych materiałów powinien zwrócić uwagę na

ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
14. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania i dbałości o wypożyczone książki i materiały.

Powinien chronić je przed zniszczeniem i zagubieniem.
15. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę, zobowiązany jest do odkupienia

takiej samej lub innej wskazanej przez bibliotekarza pozycji, której wartość odpowiada
aktualnej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
16. W przypadku zmiany szkoły lub jej ukończenia czytelnik przed odejściem zobowiązany jest

rozliczyć się z biblioteką
17. Wszystkie wypożyczone materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej na

tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
18. Uczniowie klasy I i II mają możliwość wypożyczenia książek na okres wakacji.
19. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.

