W BIBLIOTECE:
 UCZNIOWIE SĄ MILE WIDZIANI,
 NIE STAWIA SIĘ STOPNI,
 DO NICZEGO SIĘ NIE ZMUSZA,
 MOŻNA WYBIERAĆ I WYPOŻYCZAĆ KSIĄŻKI I CZASOPISMA,
 MOŻNA MIEĆ SPOKÓJ I MYŚLEĆ,
 MOŻNA SZUKAĆ INFORMACJI I PYTAĆ O WSZYSTKO
REGULAMIN BIBLIOTEKI
I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Złotowie
1. Biblioteka jest pracownią międzyprzedmiotową i szkolnym ośrodkiem informacji z której
mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji szkoły i rodzice.
2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki (w tym 2 lektury) na 1 miesiąc. Uczniowie
przygotowujący się do matury, olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej
ilości książek.
3. Czasopisma, podręczniki i dokumenty elektroniczne można wypożyczać na 1 dzień.
Z wydawnictw stanowiących księgozbiór podręczny można korzystać tylko w czytelni.
4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może
prosić o przedłużenie okresu jej wypożyczenia.
5. W bibliotece i czytelni obowiązuje wolny dostęp do półek. Uczniowie korzystający
z czytelni i stanowisk komputerowych zobowiązani są do pozostawiania okryć wierzchnich
w szatni; torby i plecaki zostawiają przy wejściu do biblioteki.
6. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków i napojów oraz prowadzenia
rozmów telefonicznych.
7. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. W przypadku zniszczenia
lub zgubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić lub dostarczyć inną wskazaną
przez nauczyciela bibliotekarza.
8. Wszystkie wypożyczone książki (inne dokumenty) należy zwrócić do biblioteki najpóźniej
na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. Po rozliczeniu wypożyczeń, na czas
wakacji można wypożyczyć książki, które należy zwrócić do biblioteki w pierwszym
tygodniu nowego roku szkolnego.
9. Uczniowie i pracownicy, którzy odchodzą ze szkoły, zobowiązani są do rozliczenia się z
biblioteką poprzez poświadczenie na karcie obiegowej.
10. Korzystanie ze stanowisk komputerowych w bibliotece jest uwarunkowane zapoznaniem się
i przestrzeganiem odrębnego regulaminu, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
11. W stosunku uczniów nie przestrzegających postanowień regulaminowych, nauczyciel
bibliotekarz ma prawo stosować sankcje zgodne z uchwałami Rady Pedagogicznej.

