REGULAMIN BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH
IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ŚREMIE
Biblioteka szkolna realizuje cele założone w misji szkoły: kształcenie i wychowanie oparte na
ścisłej współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli.
W swej działalność i przyjmuje system wartości chrześcijańskich obecnych w koncepcji
szkoły, jej celach i zadaniach.

1.

Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią służącą wszystkim uczniom, pracownikom
szkoły i rodzicom.

2. W Bibliotece można spędzić czas odrabiając lekcje, oczekując na inne zajęcia lub na
rodziców.
3. W Bibliotece należy zachować ciszę.
4. W Bibliotece nie spożywamy posiłków.
5. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę
piękną, popularnonaukową) oraz na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne,
księgozbioru podręcznego, czasopisma).
6. Klasy, koła zainteresowań, klasopracownie mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych
poprzez wychowawców lub opiekunów, którzy ponoszą odpowiedzialność za wypożyczony
księgozbiór.
7. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.
8. Korzystający z Biblioteki zobowiązani są do dbałości o materiały - zabronione jest
podkreślanie i pisanie w książkach i czasopismach.
9. Biblioteka czynna jest w podanych do wiadomości dniach i godzinach.
10. W Bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
11. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na okres dwóch tygodni z możliwością
przedłużenia wypożyczenia na kolejny taki sam okres.
12. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów mają prawo do wypożyczenia
większej liczby książek jednorazowo.
13. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia
lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece taką samą książkę bądź analogiczną do
zniszczonej czy zagubionej wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza .
14. Uczniowie maja możliwość wypożyczania książek w na czas ferii zimowych i letnich.
15. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą są zobowiązani do wcześniejszego
rozliczenia się z Biblioteką.
16. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo zgłosić uczniów zaangażowanych w działania na rzecz
Biblioteki do pochwał i nagród przewidzianych w Statucie Szkoły.
17. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania kar przewidzianych w Statucie Szkoły
w stosunku do uczniów nieprzestrzegających postanowień regulaminu.
18. Załącznikiem do regulaminu biblioteki jest regulamin korzystania z czytelni szkolnej.

