Regulamin biblioteki
w Szkole Podstawowej nr 66 im. Janusza Korczaka
w Katowicach

1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie i ich rodzice, nauczyciele
oraz pracownicy szkoły.
2. Biblioteka czynna jest codziennie. Informacje o godzinach otwarcia biblioteki podane
są na drzwiach wejściowych i na stronie internetowej szkoły.
3. Czytelnicy mają zapewniony wolny dostęp do regałów z książkami
oraz czasopismami.
4. Nauczyciel bibliotekarz służy poradą przy wyborze literatury, rozpoznaje
indywidualne potrzeby i zainteresowania czytelnicze uczniów.
5. Biblioteka udostępnia swoje zbiory czytelnikom do domu oraz na miejscu w kąciku
czytelniczym i komputerowym.
6. Zbiory specjalne (kasety, płyty, programy multimedialne) wypożyczane są
nauczycielom. Uczniowie mogą korzystać z nich na stanowisku komputerowym
znajdującym się w bibliotece, klasie lub pracowni informatycznej.
7. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia czytelnikom stanowisko komputerowe wyłącznie
do celów edukacyjnych, służy pomocą w obsłudze zainstalowanych programów
oraz w dokonywaniu poszukiwań w Internecie.
8. Użytkownik chcący korzystać z własnych elektronicznych nośników informacji
zgłasza to bibliotekarzowi. Nośniki te należy sprawdzić programem antywirusowym.
Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu
i oprogramowania szkolnego. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać
bibliotekarzowi.
9. Uczeń może wypożyczyć 3 książki na okres miesiąca, (lektury zgodnie z zaleceniem
polonisty). W razie potrzeby czytelnik może przedłużyć czas wypożyczenia na kolejny okres.
Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby
książek.
10. Nauczyciele dokonujący wypożyczeń zbiorowych ponoszą pełną odpowiedzialność
za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów.
11. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie zbiory. W przypadku ich
zagubienia lub zniszczenia zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną
wskazaną przez bibliotekarza.
12. Czytelnicy mogą wypożyczyć książki na przerwę wakacyjną pod warunkiem
oddania zaległych zbiorów. Nie dotyczy to ostatniego rocznika uczniów.

13. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą w czasie trwania roku
szkolnego, zobowiązani są rozliczyć się ze zbiorów bibliotecznych.
14. Bibliotekarz organizuje i uczestniczy w różnorodnych działaniach promujących
czytelnictwo, rozwijających wrażliwość kulturalną oraz społeczną. W trakcie trwania
tych zajęć zbiory nie są wypożyczane.
15. W obrębie biblioteki obowiązuje cisza, zakaz picia napojów i spożywania posiłków.
16. Czytelnikom rażąco naruszającym regulamin biblioteki wstrzymuje się
lub ogranicza wypożyczenia.

