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REGULAMIN BIBLIOTEKI

Szkoty Podstawowej nr 352 w Warszawie

I. Postanowienia og6lne

l. Z biblioteki szkolnej mogq korzystai uczniowie, ich rodzice, nauczyciele
i inni pracownicy szkoty.

2. Biblioteka udostgpnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoly,
w W znaczonych godzinach.

3. W bibliotece naleZy zachowa6 ciszg.

4. obowiqzuj e zakaz spozywania posilk6w, picia napoj6w oraz korzystania

z telefon6w kom6rkowych.

5. UZytkownicy zobowiqzani s4 do poszanowania sprzgtu i wyposaZenia

biblioteki.

6. Kaidy uZytkownik biblioteki zobowiyany jest zapoznal sig z regulaminem

biblioteki i przestrzega(, go.

II. Zasady korrystania z wypoiyczalni

1. Wypoirycza6 ksigki wolno jedynie na swoje nazwisko.

2. Uczefi mo2e posiada6 na swoim koncie trzy ksi4zki w tym jedn4 lekturg.

3. Maksymalny czas wypoiryczenia ksiqzki to jeden miesi4c. Za zgod4

nauczyciela bibliotekarza moima jqprzedht}( na kolejny okres.

4. Czytelnik, kt6ry ma nieoddan4 w terminie ksi4zkg nie moZe korzysta6

z ksiggozbioru bibliotecznego.

5. Czytelnik zobowi4zany jest do szanowania wypoZyczonych ksi4zek'
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6' w przypadku zagubien ia lub zniszczenia wypoZyczonej ksi4zki czyternikzobowi1zany jest do odkupienia takie] samej ksiEzki, a je2elijest to niemo2liwe, innej wskazanej ,rrrnuu"r"iela bibliotekarza.7. Na dwa tygodnie przed zakohczeniem rokr
wszystkie wypoiryczoneksi*zki. 

u szkolnego nalezy odda6

8' czytelnicy (pracownicy, uczniowie) opuszczaj4cy szkolg w trakcie rokuszkolnego, zobowiqzanisq do oddania wszystkich ksi4zek.

III' Zasady udostgpniania podrgcznik6w i material6w .wiczeniowych
zakupionych z dotacji celowej

l' Podrgczniki i materiaty 6wiczeniowe zakupione z dotacji MEN zostajq
przekazane do biblioteki szkoln

nr 352 w Warszawie.

2' Szkola nieodplatnie wpoirycza rodzicom uczni6w podrgczniki nabie,4cy
rok szkolny. Rodzice/prawni opiekunowie potwierdzajq odbi6r
podrgcznik6w w protokole odbioru dostgpnym u wychowawcy klasy.

3. Rodzice/prawni opiekunowie oraz ucmiowie zapoznala, sig z regulaminem

udostgpniania bezplatnych podrgcznik6w.

4. Szkola przekazuj e uczniom materialy 6wiczeniowe bez obowi4zku zwrotu.

5. Uczeri jest zobowiqzaty do szanowania podrgcznik6w bgd4cych wlasno6ciE

szkoty: chronienia ich przed zniszczeniem lub utratq, przechowywania

ksipek w okladkach. W podrgcznikach nie wolno pisa6, rysowa6 ani

ej i stanowi4 wlasnoS6 Szkoty podstawowej

zaznaczac.

6. W przypadku zagubienia podrgcznika lub j"go zniszczenia

uniemoZliwiaj4cego dalsze korzystanie (brak kartek, okladek),

rodzice/prawni opiekunowie uczni6w sq zobowi4zani do odkupienia

podrgcznika.

7. W przypadku, gdy uczeri odchodzi ze szkoly w trakcie trwania roku

szkolnego, rodzice/prawni opiekunowie zobowiqzani s4 do oddania



wszystkich wypoiryczonych podrgcznik6w i material6w edukacyjnych
podlegaj qcych zwrotom.

8' Komplet bezptatnych podrgcznik6w powinien byi zwr6conydo biblioteki w
terminie podanym przez wychowawcg klasy, przed zakohczeniem roku
szkolnego. Podrgczniki nale2y oddawa6 w stanie dobrym, niezriszczonym,

mo2liwym do dalszego uzytkowania (bez zabrudzef, uszkodzei, notatek).

9. Biblioteka zastrzega sobie mo2liwos6 wstrzymania wydania uczniowi

podrgcznik6w, j eZeli nie rozliczyl sig z poprzednio wydanych egzemplarzy .

IV. Zasady korzystania zczytelni

1. Czytelnia czynnajest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

2. Korrystajqcy z czytelr.i wpisuj4 sig do zeszytu odwiedzin.

3. Zksiggozbioru podrgcznego uZytkownicy korzystajq na miejscu.

4. Przecrytane czasopisma i ksiSzki oddaje sig nauczycielowi

bibliotekarzowi.

5. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie moZe

pozbawi6 czytelnika prawa do korzystaniaz czytelni.

6. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zaj96

dydaktycznych.

V. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych

1. Stanowisko komputerowe slu?y wylEcznie do przegl4dania program6w

multimedialnych znajdujqcych sig w bibliotece oraz do korzystania

z Intemetu.

2. Korzystat mo2na tylko z zainstalowanych

sig instalowania innych program6w i

w juZ istniej4cym oprogramowaniu.

3. Z Intemetu mozna korzysta6 wyl4cznie w

Nie zezwala sig na granie w gry komputerowe'

progtam6w.

dokonywania

Zabraria

zmiat

celach edukacyjnYch



4. Ptzy stanowisku komputerowym moze znaldowal sig maksymalnie jedna

osoba, pracujqca w ciszy.

5. Przed rozpoczgciem pracy nale|y zglosi6 wszelkie widoczne usterki.

6. O czasie ptacy prry komputerze decyduje nauczyciel bibliotekarz.

7. W momencie zakofczenia pracy z komputerem uzltkownik zobowi4zarry

jest do zamknigcia wszystkich otwartych okien, dokument6w, stron www.

8. Przy stanowisku komputerowym obowiqzuje zakaz spo2ywania posilk6w

i napoj6w.

9. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowi4zuj4cych zasad, nauczyciel

bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy

u{tkownika.

10. Za mechaniczne uszkodzenie sprzgtu komputerowego odpowiedzialnoS6

finansowq ponosi u2ytkownik lub jego prawny opiekun.
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