REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO
W POLICACH

ZASADY OGÓLNE
1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji.
2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni
pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły.
3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
4. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem roku szkolnego,
w wyznaczonych godzinach.
5. W bibliotece należy zachować ciszę, ład i porządek oraz szanować sprzęt
i wyposażenie biblioteki.
6. Do biblioteki uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich, w obuwiu zmiennym (jeśli
obowiązuje w danym momencie w szkole).
7. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania
z telefonów komórkowych. W uzasadnionych przypadkach z ww. zakazu czytelnika
może zwolnić bibliotekarz.
8. Biblioteka udostępnia nieodpłatnie podręczniki wszystkim uczniom szkoły. Zasady
udostępniania podręczników regulują odrębne przepisy.
9. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki
i przestrzegać go.

ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI
1. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko. Wyjątek stanowią
rodzice wypożyczający książki dla swoich dzieci.
2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres czterech tygodni z możliwością
przedłużenia wypożyczeń o ile nie ma zamówień na daną książkę.
3. Uczniowie przygotowujący się do konkursów lub olimpiad mogą wypożyczyć
jednorazowo większą liczbę książek.
4. Czytelnikom przetrzymującym książki wstrzymuje się wypożyczenia aż do momentu
zwrócenia zaległych pozycji.
5. Książki mogą być wypożyczane do klasopracowni. Opiekunowie klasopracowni są
odpowiedzialni za całość wypożyczonych zbiorów i udostępnianie ich uczniom.
6. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić
bibliotekarzowi.
7. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich
zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną
przez nauczyciela bibliotekarza (taka samą lub inną) odpowiadającą aktualnej wartości
rynkowej zniszczonej (zagubionej) książki.
8. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki
na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

9. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do
wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI
1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów uczniów naszej szkoły.
2. Każdy odwiedzający wpisywany jest do zeszytu odwiedzin.
3. W czytelni można korzystać z księgozbioru wypożyczalni i czytelni.
4. Przeczytane czasopisma odnosi się na miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi.
5. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak
w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do
domu na krótki czas.

