
Regulamin biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie

1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 

2. Korzystanie z zasobów biblioteki jest bezpłatne.

3. Z  biblioteki  mogą  korzystać  uczniowie,  nauczyciele  i   pracownicy  szkoły  

oraz rodzice/opiekunowie prawni uczniów.

4. Biblioteka szkolna składa się z: 

• wypożyczalni  -   lektur, literatury pięknej i popularnonaukowej oraz zbiorów

multimedialnych 

• czytelni   -   z  księgozbiorem  podręcznym  i   możliwością  korzystania  

z komputerów oraz wypożyczania sprzętu multimedialnego na lekcje.

5. Biblioteka otwarta jest w dniach nauki szkolnej w godz. 8.00 – 15.00.

6. Okres udostępniania może zostać odpowiednio skrócony podczas przeprowadzania 

w bibliotece skontrum.

7. Dobre  zachowanie  jest  ważne  .  Nieodpowiednie  zachowanie  bądź  przeszkadzanie

innym pociąga za sobą  przymus  opuszczenia pomieszczeń biblioteki. 

Czytelniku, oto Twoje prawa i obowiązki 

1. Masz prawo do bezpłatnego korzystania z zasobów biblioteki. 

2. Masz prawo prosić o zarezerwowanie potrzebnych Ci pozycji. 

3. Korzystając  z  biblioteki  masz  prawo  do  pomocy  ze  strony  bibliotekarza  

w poszukiwaniu materiałów na interesujący Cię temat - pamiętaj jednak, by zgłosić

bibliotekarzowi ten temat odpowiednio wcześniej. 

4. Korzystając z biblioteki jesteś zobowiązany do dbałości o wypożyczone książki, inne

materiały i wyposażenie. 



5. Aby uniknąć nieporozumień, osobiście wypożyczaj interesujące cię książki i  inne

materiały na podstawie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego. 

6. Jesteś odpowiedzialny finansowo za książki, inne materiały biblioteczne i  sprzęt  

z których korzystasz. 

7. Jeśli zgubisz lub zniszczysz wypożyczone książki, inne materiały, bądź sprzęt, jesteś

zobowiązany  do  odkupienia  ich  lub  zwrócenia  wskazanego  przez  bibliotekarza

ekwiwalentu. 

8. Jeśli  opuszczasz  naszą  szkołę  (uczniowie,  pracownicy),  jesteś  zobowiązany  

do  pobrania  z  biblioteki  zaświadczenia  potwierdzającego  zwrot  wypożyczonych

książek i materiałów.

9. Każdy  czytelnik,  również  TY,  ma  prawo  udzielania  się  w  wolontariacie

bibliotecznym. 

  A teraz poznaj zasady korzystania z wypożyczalni, czytelni i komputerów

 WYPOŻYCZALNIA

1. Jednorazowo możesz wypożyczyć 5 książek na 1 miesiąc. Pamiętaj o tym, że istnieje

możliwość  przedłużenia  terminu  na  dalsze  2  tygodnie,  jeśli  te  materiały  

nie są potrzebne innym czytelnikom. Biblioteka zastrzega sobie prawo do skrócenia

czasu wypożyczenia. 

2. Staraj się oddać jak najszybciej wypożyczone przez Ciebie książki i inne materiały,

by także mogli z nich skorzystać inni czytelnicy. 

3. Pamiętaj,  że  wszystkie  wypożyczone  przez  ciebie  książki,  czasopisma  i  inne

materiały muszą być zwrócone przed końcem roku szkolnego. 

CZYTELNIA

1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy. 

2. Mogą korzystać z niej wszyscy czytelnicy. Jednakże informujemy, że ilość miejsc

jest ograniczona. 

3. Korzystając z czytelni, masz obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin.

4. W naszej czytelni umożliwiamy wolny dostęp do półek. 

5. Bibliotekarz ma prawo (a nawet obowiązek) sprawdzić, czy przebywając w czytelni,



nie powinieneś być w tym czasie na lekcji. 

6. Z  księgozbioru  podręcznego  oraz  czasopism  skorzystasz  wyłącznie  na  miejscu.

Jednak  za  zgodą  bibliotekarza  możesz  wypożyczyć  je  na  lekcję.  Istnieje  też

możliwość wypożyczenia  na dobę -  tzn.  tuż przed zamknięciem czytelni  do  rana

następnego dnia - lub na weekend. 

     KORZYSTANIE Z KOMPUTERÓW

1. W czytelni umożliwiamy dostęp do komputerów stacjonarnych i laptopów -  laptopy

udostępniane  są  na  podstawie  legitymacji  szkolnej  jedynie  na  miejscu, nie  ma

możliwości wypożyczeń ich do domu.

2. Pamiętaj, że komputery w bibliotece szkolnej służą wyłącznie celom edukacyjnym.

3. Praca przy komputerze  jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza,  

po  zapoznaniu  się  z  regulaminem  i  wpisaniu  się  do    „Zeszytu  korzystających    

z komputera”  .   

4. Twój czytelny wpis w  „Zeszycie korzystających z komputera”  (imię i   nazwisko,

klasa,  data,  lekcja  i  tematyka)  jest  przez  nas  traktowany  jako  zobowiązanie  

do przestrzegania niniejszych zasad.

5. Przy  komputerze  może  znajdować  się  1  osoba.  Dla  bezpieczeństwa  Twojego  

i  komputera,  przy  którym pracujesz,  nie  spożywaj   napojów i  posiłków podczas

korzystania z komputera.

6. Możesz  korzystać  tylko  z  zainstalowanych  programów.  Nie  wolno instalować

innych  programów  i  dokonywać  zmian  w  już  istniejących  oprogramowaniach  

i ustawieniach systemowych. 

7. Na  miejscu  możesz  skorzystać  z  programów  multimedialnych,  które  posiada

biblioteka.

8. Nie wolno korzystać z komputera  w celach zarobkowych,  wykonywać czynności

naruszających  prawa  autorskie  twórców  lub  dystrybutorów  oprogramowania  

i danych.

9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera  natychmiast zgłoś

nauczycielowi bibliotekarzowi.

10. Za wszelkie  mechaniczne uszkodzenia  sprzętu  komputerowego i  oprogramowania



odpowiadasz  finansowo.  Jeśli  jesteś  niepełnoletni,  wówczas  odpowiedzialność

poniosą Twoi opiekunowie prawni. 

11. Zauważ, że jeśli  naruszasz powyższe zasady, nauczyciel  bibliotekarz  natychmiast  

przerwie Twoją pracę. 

12. Nie  stosowanie  się  do  punktów  regulaminu  spowoduje  zakaz  korzystania  

ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

13. Pamiętaj,  że  nauczyciel   bibliotekarz  zawsze  chętnie  służy  pomocą,  jednakże  

nie  ma  obowiązku  obsługiwania   programów  i  tworzenia  potrzebnych  Tobie

dokumentów.

  WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO

1. W bibliotece wypożyczamy nauczycielom i uczniom sprzęt multimedialny na lekcje

(laptopy, rzutniki, ekrany, głośniki i przedłużacze).

2. Wypożyczenie  jest  możliwe  po  otrzymaniu  zgody  nauczyciela  bibliotekarza,    

po  zapoznaniu  się  z  regulaminem  i  wpisaniu  się  do    „Zeszytu  korzystających    

z komputera”  .   

3. Twój czytelny wpis w  „Zeszycie korzystających z komputera”  (imię i   nazwisko,

klasa,  data,  lekcja,  tematyka,  rodzaj  wypożyczanego  sprzętu)  jest  przez  nas

traktowany jako zobowiązanie do przestrzegania niniejszych zasad.

4. Wszelkie  uszkodzenia  lub  nieprawidłowości  w  pracy  sprzętu  multimedialnego

natychmiast zgłoś nauczycielowi bibliotekarzowi.

5. Otocz wypożyczony Ci sprzęt szczególną troską – jesteś zobowiązany do zwrócenia

sprzętu w pełnej sprawności i ponosisz pełną odpowiedzialność materialną z tytułu

zagubienia, kradzieży lub innej przyczyny utraty lub zniszczenia sprzętu. Jeśli jesteś

niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność poniosą Twoi opiekunowie prawni. 

W  naszej  bibliotece  obowiązują  wyżej  wymienione  zasady,  prawa  i  obowiązki.

Czytelniku,  mamy  nadzieję,  że  często  będziesz  gościł  w  naszej  bibliotece.

Serdecznie zapraszamy. Z chęcią będziemy służyć pomocą.

            Nauczyciele bibliotekarze


