
R E G U L A M I N  B I B L I O T E K I S Z K O L N E J 
 

II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu 
 

1. Biblioteka szkolna służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Jest interdyscyplinarną 

pracownią szkolną, posiada czytelnię, wypożyczalnię oraz pracownię multimedialną.  

Jest pomieszczeniem przeznaczonym do nauki. 

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać  bezpłatnie  wszyscy  uczniowie  II  LO,  ich  rodzice,  

nauczyciele  oraz pracownicy administracyjni szkoły. 

3. Zbiory biblioteki są udostępniane w formie wypożyczeń indywidualnych oraz na miejscu. 

a) Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki oraz 

przestrzegania jego reguł. 

b) Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu. 

c) Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko. 

d) Jednorazowo można wypożyczyć pięć egzemplarzy książek. Każdą książkę można 

wypożyczyć na okres jednego miesiąca, z możliwością przedłużenia. 

e) Przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki należy oddać do 

biblioteki. Jednocześnie dopuszcza się wypożyczanie książek na okres ferii zimowych  

i letnich, z zastrzeżeniem,   że wypożyczanie książek na okres wakacji wymaga spełnienia 

dodatkowych warunków: taką możliwość mają uczniowie klas I, II i III, którzy uzyskali 

promocję do następnej klasy. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 10 książek na okres 

dwóch miesięcy i jest zobowiązany oddać je w pierwszym tygodniu września. 

f) Każdy czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.  

Za zgubioną lub zniszczoną książkę, należy odkupić taką samą, lub - gdy jest to niemożliwe 

- inną wskazaną przez bibliotekarza. 

g) Wszystkie książki należy szanować. Niedopuszczalne jest niszczenie wypożyczonych 

książek przez podkreślanie, notowanie uwag oraz zaginanie kartek. 

h) Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone 

uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi. 

i) Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do rozliczenia się 

z biblioteką. 

j) Rodzice mogą korzystać z zasobów biblioteki na miejscu. 

4. Biblioteka zapewnia dostęp do Internetu, daje możliwość korzystania z różnych źródeł 

informacji. Do dyspozycji uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły są trzy stanowiska 

komputerowe. 

a) Pierwszeństwo w korzystaniu z  komputerów mają  osoby wyszukujące  informacje  związane  

z  nauką w szkole. 

b) W pracowni nie wolno instalować żadnego oprogramowania bez zgody administratora sieci. 

c) Z jednego komputera mogą korzystać najwyżej dwie osoby. 

d) Za ewidentne łamanie  regulaminu  uczeń  może  zostać  pozbawiony  prawa  korzystania   

z  pracowni  na pewien czas. 

e) Każde zauważone uszkodzenie sprzętu należy niezwłocznie zgłosić opiekunowi pracowni. 

 

W bibliotece obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie 


