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1. Szczególne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie procedur
bezpieczeństwa COVID-19:
 Nie ma wolnego dostępu do półek, uczniowie nie mogą dotykać
książek znajdujących się na regałach, zamknięta jest czytelnia.
 Oddawane książki przechodzą dwutygodniową kwarantannę.
 W bibliotece może przebywać maksymalnie trzech uczniów.


W bibliotece konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej
(maseczka lub przyłbica) i zachowywanie dystansu społecznego.
 Wszelkie pytania, potrzeby i wątpliwości uczniowie mogą
kierować do bibliotekarza za pośrednictwem dziennika
elektronicznego, gdzie na bieżąco będą publikowane informacje
dotyczące działań biblioteki.
2. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać uczniowie i pracownicy
szkoły .
3. Książki można wypożyczyć jedynie na swoje nazwisko.
4. Jednorazowo można wypożyczyć tylko dwie książki, w tym
wyłącznie jedną lekturę.
5. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą
bibliotekarza, możliwe jest zwiększenie liczby wypożyczonych
książek, a także przedłużenie terminu ich zwrotu.
7. Na karcie uczeń może mieć tylko jedną lekturę szkolną.
8. Uczniowie przygotowujący się do konkursów i olimpiad mają prawo
do wypożyczenia większej ilości książek.
9. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy pożyczać innym
osobom.
10. Dokonując zwrotów książek, należy podać swoje nazwisko i imię.
11. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek,
ochrony ich przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, zauważone
uszkodzenia zgłasza bibliotekarzowi.
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12. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę, zobowiązany
jest odkupić taką samą pozycję, w wyjątkowych sytuacjach, inną,
wskazaną przez bibliotekarza.
13. Czytelnik, który w wyznaczonym terminie nie zwraca książek do biblioteki,
zostanie poinformowany drogą elektroniczną o konieczności zwrócenia
wypożyczonych materiałów w ciągu tygodnia od daty wysłania wiadomości
(taką wiadomość otrzymają również jego rodzice). Jeśli
w ciągu tygodnia czytelnik nie zwróci książek, zostanie ukarany
uwagą wpisaną do dziennika lekcyjnego.
14. W stosunku do czytelników, którzy nie rozliczą się z biblioteką,
może być zastosowana kara okresowego wstrzymania wypożyczeń.
15. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik
ma obowiązek zwrócić wszystkie wypożyczone książki do biblioteki. Jeśli
w ciągu dwóch dni czytelnik nie zwróci książek, zostanie ukarany uwagą
wpisaną do dziennika lekcyjnego. Niezwrócenie książek wypożyczonych
z biblioteki szkolnej do dnia klasyfikacji rocznej skutkuje obniżeniem
oceny rocznej za zachowanie.
16. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, pracownicy) zobowiązani są
do zwrotu wszystkich materiałów wypożyczonych z biblioteki.
Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym
regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go. W przeciwnym razie może
być zawieszony w prawach korzystania z biblioteki szkolnej

