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1. Z biblioteki, czytelni i bibliotecznego centrum multimedialnego mogą 

korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

2. W pomieszczeniach biblioteki, w tym czytelni i centrum multimedialnym 
obowiązuje zachowanie ciszy oraz zakaz wnoszenia i spożywania posiłków 
i napojów. 

3. Okres wypożyczenia książek nie może przekraczać 3 tygodni. 
4. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego 

woluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania na daną pozycję ze strony 
innych czytelników. 

5. Jednorazowo można wypożyczyć 3 woluminy. 

6. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest obecnie 
wypożyczona. 

7. Przeczytane pozycje powinny być niezwłocznie zwrócone do biblioteki. 
8. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów 

wypożyczeń. 

9. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu –  
w czytelni. 

10. Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji o książkach oraz pomaga  
w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów czy doborze literatury. 

11. Książki lub inne pozycje, które są wypożyczane lub, z których korzysta 

się na miejscu należy chronić przed zniszczeniem lub zgubieniem. 
Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan,  

a zauważone uszkodzenia powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. 
12. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inną pozycję  

z księgozbioru zobowiązany jest do odkupienia takiej samej lub innej 

pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza. 
13. Wypożyczone pozycje ze zbiorów bibliotecznych muszą być zwrócone do 

biblioteki przed końcem roku szkolnego. 
14. W przypadku ukończenia szkoły, zmiany szkoły bądź miejsca pracy 

czytelnik zobowiązany jest do rozliczenia się z biblioteką przed odejściem. 

15. O prywatnych książkach, które czytelnicy przynoszą do biblioteki należy 
poinformować nauczyciela bibliotekarza. 

16. Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wyposażenia 
biblioteki i kulturalnego zachowania. 
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17. Komputery w bibliotecznym centrum multimedialnym służą przede 
wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci oraz przeglądania 
programów edukacyjnych dostępnych w czytelni. 

18. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z komputerów zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 

19. Użytkownicy mogą za zgodą nauczyciela kopiować wybrane informacje.  
20. Zakazuje się wchodzenia na strony prezentujące treści zabronione  

w szkole np. o charakterze pornograficznym, terrorystycznym czy innym 
szkodliwym dla młodzieży. 

21. Nie wolno dokonywać jakichkolwiek napraw, modyfikacji, czy zmian 

konfiguracji sprzętu. 
22. W przypadku złamania powyższych zakazów użytkownik może ponieść 

karę w postaci zakazu korzystania z centrum multimedialnego. 
23. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe  

w wyniku niezgodnego użytkowania sprzętu komputerowego. 

24. W przypadku złamania zasad obowiązujących w bibliotece nauczyciel 
bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy 

użytkownika. W szczególnych przypadkach osoby takie mogą być 
pozbawione prawa do korzystania z biblioteki, czytelni i bibliotecznego 
centrum multimedialnego. 

 
 
 

 


