Regulamin Biblioteki
Szkoły Podstawowej nr 12
w Dąbrowie Górniczej
1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym
pracownikom szkoły, a także rodzicom.
2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:
- wypożyczając je do domu /lektury szkolne, literatura piękna, książki
popularnonaukowe/,
- czytając lub przeglądając na miejscu /księgozbiór podręczny,
czasopisma/,
- wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych
/komplety przekazane do dyspozycji nauczyciela/,
- wypożyczając czytniki, tablety nauczycielom na zajęcia.
3. Biblioteka czynna jest zgodnie z planem wypożyczeń.
4. Jednorazowo wypożyczyć można 2 książki na okres dwóch tygodni.
Przeczytane książki należy natychmiast zwrócić do biblioteki, gdyż
czekają na nie inni czytelnicy.
5. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo wypożyczyć
większą liczbę książek jednorazowo.
6. Przed upływem terminu, czytelnik może zgłosić się z prośbą
o przedłużenie okresu wypożyczenia.
7. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko
i wypożyczonych książek nie przekazuje innym osobom.
8. Wypożyczenia można dokonać bezpośrednio u nauczyciela bibliotekarza lub
rezerwując lektury poprzez dziennik elektroniczny.
9. Uczeń rezerwując książki poprzez dziennik elektroniczny, podaje w treści
wiadomości: imię, nazwisko, klasę, autora i tytuł książki.
10. W ciągu 2 dni od rezerwacji uczeń zobowiązany jest wypożyczyć książkę.
Po tym terminie nie ma możliwości zrealizowania rezerwacji.
11. Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością. Wypożyczone książki
należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
12. Uczeń, który zagubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą
lub inną o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie
książki zagubionej /zniszczonej/.
13. Wszystkie wypożyczone książki przez uczniów klas 8 muszą wrócić do
biblioteki przed końcem roku szkolnego. Pozostali uczniowie mogą
wypożyczać również na okres świąteczny, ferii zimowych i wakacji.
14.W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest rozliczyć się
z biblioteką szkolną.

15.W bibliotece, czytelni/Kindlotece obowiązuje cisza i kulturalne
zachowanie.
16.Ze zgromadzonych w czytelni/Kindlotece zbiorów korzystamy na miejscu
/księgozbiór podręczny, czytniki, tablety i inne zbiory/.
17.Przed korzystaniem ze zbiorów w czytelni/Kindlotece, użytkownik powinien
zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi
bibliotekarzowi.
18.W czytelni/Kindlotece książki, czytniki, tablety podaje tylko nauczyciel
bibliotekarz.
19.Czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem
i przestrzegania go.
20.Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów
z bezpłatnych podręczników/ materiałów edukacyjnych, stanowi
załącznik do niniejszego regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem, 1 września 2020 r.

