REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. STANISŁAWA LEMA W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM
&1
Postanowienia ogólne
1. Przed wypożyczeniem lub zwrotem książki zalecana jest dezynfekcja rąk lub dokładne umycie
rąk przy użyciu ciepłej wody i mydła lub/i zakładanie rękawic ochronnych. Obowiązkowe jest
posiadanie przez wypożyczającego ochrony zakrywającej usta i nos.
2. Do pomieszczenia biblioteki mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy szkoły.
3. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust przez uczniów oraz personel biblioteki
stykający się z czytelnikami.
4. Mini czytelnia otwarta jest przez cały dzień szkolny. Uczniowie mogą w niej przebywać
podczas przerw (by popracować w ciszy) z zachowaniem dystansu społecznego.
5. W bibliotece będzie wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcja klamek, włączników światła
i innych powierzchni lub elementów często używanych nie rzadziej niż raz na godzinę.
6. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły.
7. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
8. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki/ podręczniki.
9. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczanych pozycji, a zauważone uszkodzenia
zgłosić bibliotekarzowi.
10. W bibliotece po zajęciu miejsca przy stoliku można zdjąć maseczkę. Przy każdym ze stolików
może przybywać tylko jedna osoba.
11. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
&2
Regulamin wypożyczalni
1. Biblioteka jest czynna dla uczniów od poniedziałku do piątku, w czasie trwania zajęć
lekcyjnych oraz przerw. Bibliotekarz pełni dyżur w bibliotece we wtorki, środy i czwartki
w godzinach 8:30 - 13:30.
2. Jeśli książka zostanie wypożyczona lub oddana podczas nieobecności nauczyciela
bibliotekarza, uczeń powinien wpisać swoje dane do Ewidencji Wypożyczeń, wraz z datą
wypożyczenia/oddania oraz numerem inwentarzowym książki. Ewidencja Wypożyczeń
znajduje się na biurku koło komputera.
3. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
4. Użytkownicy zostawiają książki w wyznaczonym miejscu, wkładają do kartonu/ skrzyni.
5. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone
w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie, po tym okresie zostają włączone
do użytkowania.
6. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
7. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książki: lektury- 1 miesiąc, pozostałe 2 tygodnie.

8. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę
wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
9. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień
można przynieść książkę i poprosić o sprolongowanie terminu jej zwrotu.
10. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
11. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki oraz podręczniki.
12. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń, aż do
momentu zwrócenia zaległych pozycji.
13. W przypadku zgubienia/ zniszczenia czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną
wskazaną przez bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej cenie wypożyczonej
książki.
14. Czytelnicy mogą wypożyczyć 3 książki na okres ferii letnich i zimowych.
15. W przypadku odejścia ze szkoły w trakcie roku szkolnego czytelnik zobowiązany jest rozliczyć
się z biblioteką.
16. Przed wypożyczeniem danej książki zaleca się sprawdzenie czy lektura nie jest dostępna
w zasobach online (szczegóły opisane są na stronie internetowej szkoły w zakładce biblioteka
– adres: lostanislawow.legionowski.pl/biblioteka/).
17. W razie jakichkolwiek pytań, nauczyciel bibliotekarz będzie służył pomocą. Można pisać do
nauczyciela poprzez dziennik Librus, jeżeli nie będzie akurat dostępny w szkole.
Uwaga! Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki szkolnej
i przestrzegać go. Nieodpowiednie zachowanie i niestosowanie się do przepisów regulaminu
prowadzić będzie do ograniczenia uprawnień lub do czasowego pozbawienia użytkownika
prawa do korzystania z biblioteki.

