Regulamin biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 80
im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu
Podstawy prawne
Art. 67.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r.
poz. 35, 64, 195, 668 i 1010).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r.
Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222).
Statut Szkoły Podstawowej nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu.

I. Postanowienia ogólne.
1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Przy zapisie każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem biblioteki i zobowiązać się do
jego przestrzegania.
3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
4. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały i przestrzegania ustalonych
terminów wypożyczeń.
5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni.
6. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń,
a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
7. Nauczyciele mogą również wypożyczać czasopisma i materiały audiowizualne.
8. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
9. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne materiały ze zbiorów bibliotecznych, musi
odkupić taką samą książkę lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, której data wydania
nie przekracza dwóch lat od daty zgubienia.
10. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki
przed końcem roku szkolnego.
11. W przypadku zmiany szkoły lub miejsca pracy czytelnik zobowiązany jest przed odejściem
rozliczyć się z biblioteką.
12. Uczniom angażującym się w prace na rzecz biblioteki można przyznać na koniec roku szkolnego
nagrody.

II. Zasady korzystania z czytelni.
1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
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2. Podczas przebywania w sali użytkownicy zobowiązani są do zachowania bezpieczeństwa oraz
stosowania się do poleceń nauczyciela dotyczących szczególnie: bezpieczeństwa, porządku
i dyscypliny.
3. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
4. Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji i pomaga w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów.
5. Czytelnicy zobowiązani są chronić książki, czasopisma i inne materiały (w tym także komputery)
przed zniszczeniem. W przypadku zauważenia uszkodzenia lub braku należy natychmiast ten fakt
zgłosić bibliotekarzowi.
6. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z ich winy.

III. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego w czytelni.
1. Uczniowie mogą przebywać w pracowni jedynie pod opieką bibliotekarza.
2. Przed przystąpieniem do pracy użytkownik komputera powinien zgłosić bibliotekarzowi chęć
przystąpienia do pracy.
3. Komputer, monitor można włączyć lub wyłączyć jedynie za zgodą bibliotekarza.
4. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi i oprogramowania.
Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania komputera, może służyć radą i pomocą.
5. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
6. Nie wolno dotykać ekranu monitora ani też przesuwać sprzętu.
7. Na stanowisku komputerowym należy zostawiać po sobie porządek, szanować sprzęt.
8. O zauważonych usterkach sprzętu należy bezzwłocznie poinformować bibliotekarza.
9. Podczas korzystania z usług internetowych należy zachowywać się kulturalnie, nie wolno nikogo
obrażać, wysyłać niegrzecznych listów lub niecenzuralnych plików.
10. Bez zgody bibliotekarza nie wolno w komputerze instalować żadnego własnego oprogramowania,
ani kopiować znajdujących się w nim programów na własne nośniki pamięci.
11. Wszelkich instalacji i zmian konfiguracji sprzętu dokonuje tylko bibliotekarz lub osoba
upoważniona przez dyrektora szkoły.
12. Przy zestawie komputerowym nie wolno spożywać napoi i posiłków.
13. Podczas pracy z komputerem obowiązują ogólne przepisy BHP dotyczące obsługi urządzeń
elektronicznych.
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