
ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

DO STATUTU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH  

IM. GENERAŁA STEFANA ROWECKIEGO „GROTA”  

W OPOLU 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, której celem jest realizacja potrzeb                      

i zainteresowań uczniów wynikających z zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły. 

Wspierając proces dydaktyczny, biblioteka służy również wszystkim nauczycielom, a także 

rodzicom (opiekunom prawnym).  

 

2.  Aby realizować przydzielone zadania pedagogiczne i biblioteczne, biblioteka szkolna:  

2.1.  kupuje, opracowuje, gromadzi i udostępnia:  

a)  wydawnictwa encyklopedyczne,  

literaturę fachową, podmiotową,  

lektury i opracowania do języka polskiego,  

d)  publikacje pedagogiczne,  

literaturę o regionie,  

nowości wydawnicze,  

w miarę posiadanych środków finansowych,  

2.2.  dokonuje prenumeraty czasopism dla potrzeb uczniów i grona pedagogicznego,  

2.3.   prowadzi poradnictwo indywidualne w doborze lektury,  

2.4. prowadzi edukację czytelniczą i kształcenie uczniów jako świadomych użytkowników 

informacji,  

2.5.  gromadzi oferty wydawnicze np. nowych podręczników,  

2.6.  w uzgodnieniu z dyrekcją szkoły określa godziny pracy wypożyczalni i czytelni.  

 

3. Zasady korzystania z wypożyczalni.  

3.1.  Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie szkół wchodzących w skład 

Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”, nauczyciele, rodzice 

(opiekunowie prawni)  i inni pracownicy szkoły.  

3.2.  Biblioteka otwarta jest codziennie w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.  

3.4.  Książki wypożycza się bezpłatnie.  

3.5.  Każdy uczeń powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki.  

3.6. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres miesiąca (w klasach maturalnych 

dopuszcza się wypożyczenie większej ilości książek).  

3.7.  Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza z prośbą o prolongatę na następny okres, 

pod warunkiem, że na książkę tę nie oczekuje inny czytelnik.  

3.8. Wypożyczone książki należy szanować. Przed wyjściem z biblioteki należy wypożyczoną 

książkę obejrzeć i zwrócić uwagę nauczyciela - bibliotekarza na ewentualne uszkodzenia.  



3.9. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki winny być 

obowiązkowo zwrócone do biblioteki.  

3.9.a   Po rozliczeniu klasy z biblioteką uczniowie mogą wypożyczać książki na okres ferii. 

3.10. Książkę zgubioną lub zniszczoną czytelnik winien odkupić, względnie ofiarować 

bibliotece inną książkę, uznaną przez nauczyciela - bibliotekarza za równowartościową.  

3..11. Jeżeli uczeń nie odda książki w przewidzianym terminie (z różnych względów), nie 

uzyska możliwości dalszego korzystania z biblioteki.  

3.12. Sekretariat szkoły nie może wydać dokumentów ucznia bez podpisu z biblioteki na 

karcie obiegowej ucznia.  

3.13. Podpis na karcie obiegowej pod koniec roku szkolnego będzie można uzyskać po 

uregulowaniu wszystkich zaległości w bibliotece.  

3.14.  Czytelnicy opuszczający szkołę (nauczyciele, uczniowie, pracownicy) zobowiązani są 

do podbicia karty obiegowej potwierdzającej zwrot wszystkich materiałów wypożyczonych z 

biblioteki.  

 

4. Zasady korzystania z czytelni.  

4.1.  Z czytelni może korzystać każdy uczeń, rodzic (opiekun prawny)  i pracownik szkoły.  

4.2.  Czytelnia jest czynna 5 dni w tygodniu w wyznaczonych godzinach.  

4.3. W czytelni znajdują się m. in. wydawnictwa encyklopedyczne (poradniki, słowniki, 

leksykony) albumy, najnowsze opracowania z różnych dziedzin wiedzy stanowiące 

księgozbiór podręczny biblioteki oraz czasopisma.  

4.4. Czytelnia przechowuje i udostępnia prasę bieżącą, „nieaktualne" już egzemplarze 

przekazuje na makulaturę.  

4.5.   Z czytelni nie wolno zabierać czasopism i wynosić ich poza obręb pomieszczenia;  

4,6.  W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.  

4.7.. Korzystający z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin.  

 

5. Zasady korzystania z pracowni multimedialnej.  

5.1.  Stanowisko komputerowe w pracowni multimedialnej biblioteki służy wyłącznie do 

celów edukacyjnych (poszukiwań materiałów w Internecie, multimedialnych programach 

edukacyjnych, wykorzystania własnych prac dla potrzeb naukowych). Zabrania się 

przechowywania danych o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami, obrażających 

uczucia i dobre imię innych osób, jak również wykonywania jakichkolwiek czynności 

zmierzających do tego celu.  

5.2.  Osobami uprawnionymi do korzystania z pracowni multimedialnej biblioteki są wszyscy 

nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu.  

5.3. W pracowni multimedialnej biblioteki używa się wyłącznie legalnie nabytego 

oprogramowania komputerowego, programów darmowych posiadających licencję freeware 

lub public domain, a także wersji demonstracyjnych lub wersji shareware oprogramowania.  

5.4.  Przed przystąpieniem do pracy wszyscy użytkownicy muszą wpisać się do zeszytu (imię, 

nazwisko, klasa, numer stanowiska komputerowego).  

5.5.   Pracownia multimedialna jest czynna w godzinach pracy biblioteki szkolnej.  

5.6.   Przy jednym stanowisku komputerowym mogą pracować maksymalnie dwie osoby.  



5.7.   Jedna osoba może korzystać z komputera maksymalnie przez 45 min. (jedna godzina 

lekcyjna) dziennie.  

5.8.  W pracowni multimedialnej obowiązuje cisza. Osoby utrudniające pracę innym 

użytkownikom głośnym zachowaniem będą wypraszane z sali.  

5.9.  Bezwzględnie zabrania się w pracowni komputerowej spożywania posiłków oraz 

wnoszenia do sali niezabezpieczonej żywności i napojów.  

5.19 Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, 

konfigurowania sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączania i odłączania 

klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych itp.).  

5.11. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym 

użytkowaniem sprzętu komputerowego, a w szczególności za uszkodzenie systemu 

komputerowego. Przed przystąpieniem do pracy użytkownik zobowiązany jest sprawdzić 

sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy 

bezzwłocznie poinformować opiekuna pracowni. Zabrania się wyłączania komputera 

przyciskiem reset lub poprzez odcięcie zasilania bez zgody opiekuna pracowni.  

 

6. Postanowienia końcowe.  

a. Użytkownik odpowiada osobiście za książki, czasopisma i inne materiały, z których 

korzysta w bibliotece, czytelni i pracowni multimedialnej.  

b. Książek i czasopism nie wolno niszczyć (robić notatek na marginesach, zaginać kartek, 

kreślić itp.), a zauważone uszkodzenia należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.  

c. Zbiory biblioteki stanowią wyłączną własność szkoły, którą powierza się opiece 

nauczycieli bibliotekarzy.  

d. Uczniom osiągającym najwyższe wyniki w czytelnictwie oraz biorącym udział w pracach 

biblioteki mogą być przyznane na koniec roku nagrody książkowe. 

 


