
 
 

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia  Nr 9/2016  Dyrektora LO w Nisku  

z dnia 3 czerwca 2016 roku 

Regulamin biblioteki  

Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku 

 

1. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice 

(prawni opiekunowie) uczniów szkoły, a także inne osoby za zgodą dyrektora szkoły.  

2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu, 

przeglądając na miejscu (wolny dostęp do księgozbioru podręcznego i czasopism) lub 

pracowniach przedmiotowych (zbiory przekazane na stan pracowni). 

3. Biblioteka udostępnia  zbiory zgodnie z organizacją roku szkolnego. 

4. Biblioteka umożliwia wypożyczanie książek na okres ferii zimowych i letnich. 

5. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 5 książek na okres 5 tygodni,  

w wyjątkowych sytuacjach na prośbę ucznia lub nauczyciela biblioteka może zwiększyć 

liczbę pożyczanych materiałów. 

6. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza materiały biblioteczne można prolongować na 

kolejny okres. 

7. Przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych z powodu choroby lub okoliczności 

losowych należy zgłosić bibliotekarzowi. 

8. Wobec czytelników przetrzymujących zbiory biblioteczne stosuje się wstrzymanie 

wypożyczeń do momentu zwrócenia zaległych pozycji. 

9. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub zagubienie materiałów 

bibliotecznych. W przypadku zniszczenia lub zagubienia czytelnik zobowiązany jest zwrócić 

taką samą pozycję lub inną wyznaczoną przez nauczyciela bibliotekarza  

o podobnej wartości. 

10. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych 

materiałów bibliotecznych i przedstawienia w sekretariacie lub u wychowawcy potwierdzenia 

rozliczenia z biblioteką w formie wpisu na karcie obiegowej. 

11. Uczniowie i nauczyciele w celach edukacyjnych mogą korzystać z multimedialnego 

centrum informacji (MCI). 

12. Zasady korzystania z MCI określa odrębny regulamin dostępny w bibliotece. 

13. Dostęp do całości księgozbioru ustala się na 1 godzinę tygodniowo w piątki  

w godzinach pracy biblioteki. 

14. Przy regale może być tyko jeden uczeń korzystający z całości księgozbioru. 

15. Bibliotekarz  nie odpowiada za pozostawione w bibliotece rzeczy osobiste. 

16. W bibliotece przebywamy w obuwiu zmiennym i bez odzieży wierzchniej. 

17. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków oraz napojów. 

 


