REGULAMIN
BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BISKUPCU

	Celem działalności biblioteki jest:
	wypożyczanie książek, czasopism, materiałów dydaktycznych,

gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji, 
prowadzenie zajęć bibliotecznych,
rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się,
rozwijanie wrażliwości kulturowej i społecznej,
stwarzanie warunków do posługiwania się technologią informacyjną,
współpraca z nauczycielami, uczniami, rodzicami, innymi bibliotekami oraz instytucjami.
	Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
	wypożyczając do domu, wyłącznie na swoje nazwisko,
w czytelni na miejscu.
Część księgozbioru można przekazać do użytku w pracowniach przedmiotowych, za którą nauczyciele przejmują odpowiedzialność materialną.
	Jednorazowo można wypożyczyć TRZY książki, w tym tylko JEDNĄ lekturę obowiązkową na okres DWÓCH tygodni.

Książki i czasopisma potrzebne na lekcje można wypożyczać za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu.
Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
Książkę należy szanować jako dobro społeczne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w wyznaczonym terminie (jednak nie później niż: podręczniki- na trzy dni przed końcem roku szkolnego, pozostałe rodzaje książek i dokumentów bibliotecznych- na tydzień przed końcem roku szkolnego).
Uczeń ma prawo korzystania ze zbiorów i mediów jako źródła informacji oraz z warsztatu informacyjnego biblioteki i wykorzystania zdobytej wiedzy do własnych opracowań.
W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów, używania telefonów komórkowych.
	Stanowisko komputerowe jest udostępnione jedynie pod opieką nauczyciela.

Z Internetu można korzystać jedynie w celach dydaktycznych.
W czytelni obowiązuje cisza. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni.
Ze względu na ochronę antywirusową zabrania się samowolnego używania własnych nośników danych.
Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego lub zniszczeniem innych materiałów bibliotecznych.
Liczbę uczniów korzystających z czytelni nauczyciel bibliotekarz odnotowuje każdego dnia w dzienniku biblioteki.


Załącznikiem do Regulaminu Biblioteki jest Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych.

REGULAMIN    WYPOŻYCZALNI
Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Jednorazowo można wypożyczyć TRZY książki, w tym tylko JEDNĄ lekturę obowiązkową na okres DWÓCH tygodni.
Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu.
Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
Książkę należy szanować jako dobro społeczne.
Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w wyznaczonym terminie.


Pieczęć szkoły                                                   Podpis dyrektora
REGULAMIN CZYTELNI
Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
Zabrania się wnoszenia jedzenia, picia, odzieży wierzchniej.
Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
	5.Stanowisko komputerowe jest udostępnione jedynie pod opieką nauczyciela.

	Z Internetu można korzystać jedynie w celach dydaktycznych.

W czytelni obowiązuje cisza. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni.
Ze względu na ochronę antywirusową zabrania się samowolnego używania własnych nośników danych.
Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego lub zniszczeniem innych materiałów bibliotecznych.
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