Regulamin udostępniania zbiorów biblioteki szkolnej
w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie

WYPOŻYCZANIE
1. Do wypożyczalni wpisany jest obligatoryjnie każdy uczeń Szkoła Podstawowa Nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie.
2. Ze zbiorów biblioteki może korzystać każdy uczeń oraz nauczyciel czy pracownik Szkoły.
3. Książki wypożycza uczeń osobiście.
4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres miesiąca.
5. Nie wolno przetrzymywać książek!
6. Jeśli wypożyczona książka nie jest lekturą, ani nie ma innych zainteresowanych nią
uczniów, wypożyczający może prosić o prolongatę.
7. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mogą wypożyczyć większą ilość
książek.
8. Wszystkie wypożyczone książki należy oddać do dnia wyznaczonego przez
bibliotekarza.
9. W przypadku niedotrzymania terminów i nieprzestrzegania niniejszego regulaminu
nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły sankcji.
10. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Nie wolno po
książkach pisać ani niszczyć szkolnego symbolu –pieczęci.
11. W przypadku zagubienia lub zniszczenia w znacznym stopniu wypożyczonej książki
czytelnik zwraca książkę o tym samym tytule lub inną wskazaną przez bibliotekarza
o tej samej wartości, co książka zagubiona lub zniszczona.
12. W bibliotece należy zachowywać się cicho.
13. W związku z Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa udostępnianie książki
na wakacje i ferie.

CZYTELNIA
1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej może korzystać każdy uczeń, pracownik Gimnazjum oraz
rodzic na miejscu.
2. W czytelni należy zachować ciszę.
3. Nie wolno spożywać posiłków.
4. Zabrania się używania telefonów komórkowych.
5. Książki z księgozbioru podręcznego nie są wypożyczane. Podaje je tylko nauczyciel
bibliotekarz.
6. Z czasopism można korzystać tylko w czytelni.
7. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad, pracujący nad projektem
edukacyjnym mogą za zgodą bibliotekarza wypożyczyć czasopismo do domu na okres
tygodnia.
8. Kopiowanie informacji z czasopism czy księgozbioru tylko za zgodą bibliotekarza.
9. Czytelnik odpowiada za otrzymane do rąk własnych książkę lub czasopismo.

