
REGULAMIN CZYTELNI 
 

PRAWA I WARUNKI KORZYTSANIA Z CZYTELNI 

 

1. Z czytelni mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice. 

2. W czytelni udostępniany jest księgozbiór podręczny, czasopisma oraz zbiory specjalne. 

3. Czytelnia udostępnia swoje zbiory od początku do końca roku szkolnego  ( z wyjątkiem ferii  

i świąt). 

4. Każdy uczeń ma obowiązek zapoznania się z regulaminem. 

5. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne. 

6. Uczniowie korzystający z czytelni są zobowiązani do zachowania ciszy, kultury osobistej, 

porządku oraz czystości. Zabronione jest przynoszenie oraz spożywanie napojów oraz 

posiłków. 

7. Za wszelkie uszkodzenia książek odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, 

wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice. 

8. Czytelnia jest otwarta w określonych godzinach. Kartka zawierająca informacje o godzinach 

otwarcia znajduje się na drzwiach czytelni. 

 

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK 

 

1. Czytelnik może korzystać ze zbiorów czytelni wyłącznie na miejscu. 

2. Każdy korzystający z czytelni ma obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin. 

3. Zbiory specjalne są wypożyczane na czas zajęć lekcyjnych. 

4. W przypadku zniszczenia książek czytelnik jest zobowiązany do jej odkupienia. 

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNII 
 

PRAWA I WARUNKI KORZYTSANIA Z WYPOŻYCZALNI 

 

9. Z wypożyczalni mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły oraz 

rodzice. 

10. Wypożyczalnia udostępnia swoje zbiory od początku do końca roku szkolnego                             

( z wyjątkiem ferii i świąt). 

11. Każdy uczeń ma obowiązek zapoznania się z regulaminem. 

12. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne. 

13. Uczniowie korzystający z wypożyczalni są zobowiązani do zachowania ciszy, kultury 

osobistej, porządku oraz czystości. Zabronione jest przynoszenie oraz spożywanie napojów 

oraz posiłków. 

14. Za wszelkie uszkodzenia książek odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, 

wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice. 

15. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, są zobowiązani do wcześniejszego 

rozliczenia się z biblioteką (podpisana karta obiegowa). 

16. Osoby, które nie rozliczą się z wypożyczalni, nie otrzymają wpisu na karcie obiegowej. 

17. Wypożyczalnia jest otwarta w określonych godzinach. Kartka zawierająca informacje  

o godzinach otwarcia znajduje się na drzwiach czytelni. 

 

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK 

 

5. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko. 

6. Czytelnik nie może przekazywać wypożyczonych książek osobom postronnym. 

7. Książki wypożyczane są na okres 4 tygodni. 

8. Czytelnik, który przetrzymuje książki z biblioteki (przede wszystkim te z poprzedniego roku 

szkolnego), nie otrzyma kolejnych aż do chwili rozliczenia się z wypożyczalnią. 

9. Czytelnik ma obowiązek szanowania wypożyczonych książek. 

10. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik ma obowiązek ją odkupić. 

 


