REGULAMIN
CENTRUM CZYTELNICZO-INFORMACYJNEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ TEKSTYLNO-GOSPODARCZYCH
IM. BOLESŁAWA ŻARDECKIEGO W RAKSZAWIE

I. ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI
1. Z wypożyczalni mogą korzystać:
- uczniowie ZSTG,
- nauczyciele ZSTG,
- pracownicy szkoły;
- rodzice uczniów;
- inne osoby za specjalną zgodą nauczyciela – bibliotekarza.
2. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory w czasie trwania roku szkolnego, w godzinach
wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły.
3. Jednocześnie można wypożyczyć cztery książki na okres dwóch tygodni.
4. W uzasadnionych przypadkach czytelnikom można skrócić czas wypożyczeń, ograniczyć
lub zmniejszyć liczbę wypożyczeń.
5. Czytelnicy mogą prolongować termin zwrotu książek.
6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów bibliotecznych
czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez
bibliotekarza.
8. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być ostatecznie zwrócone dwa tygodnie przed
końcem roku szkolnego.
9. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły
zaświadczenia potwierdzającego zwrot wszystkich książek lub innych materiałów.
10. Uczęń ma możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i wakacje.
11. Wypożyczenia książek na okres ferii zimowych odbywa się na ogólnych zasadach
dotyczących wypożyczeń zawartych w regulaminie biblioteki i nie jest regulowane odrębnymi
przepisami.
12. Wypożyczanie książek na okres wakacji wymaga spełnienia dodatkowych warunków:

 zwrócenie w terminie wszystkich wcześniej wypożyczonych materiałów do biblioteki
szkolnej,
 promocja do następnej klasy,
 kontynuacja nauki w szkole.
13. Możliwość wypożyczenia książek na okres wakacji mają uczniowie klas nie kończących
szkoły.
14. Absolwentom i uczniom zmieniającym placówkę, książek na okres wakacji nie wypożycza
się.
15. Książki na czas wakacji są wypożyczane w ostatnim tygodniu roku szkolnego.
16. Termin zwrotu wypożyczonych na wakacje książek upływa w pierwszym tygodniu
września. Niezwrócenie książek w tym terminie skutkuje brakiem możliwości kolejnych
wypożyczęń w nowym roku szkolnym do czas uregulowania zaległości w bibliotece.
17. Uczniom biorącym udział systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane
nagrody na koniec roku szkolnego.
18. Korzystający z wypożyczalni zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI
1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, to jest z księgozbioru
wypożyczalni, czasopism oraz z księgozbioru podręcznego.
2. W czytelni obowiązuje cisza.
3. Książek i czasopism nie można wynosić z czytelni na zewnątrz.
4. Czasopisma odnosi się na ustalone miejsce.
5. Przed opuszczeniem czytelni, książki należy zwrócić bibliotekarzowi.
6. Przed wejściem do czytelni teczki należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
7. W czytelni obowiązuje zakaz jedzenia.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH
1. Korzystanie z komputerów i Internetu w czytelni jest bezpłatne.
2. Udostępnianie komputera musi być poprzedzone wpisem do rejestru użytkowników.

3. Korzystanie z multimediów, Internetu i programów użytkowych służy celom naukowym,
informacyjnym i edukacyjnym.
4. Komputer może być użytkowany jednocześnie przez jedną osobę przez czas nie dłuższy niż
30 min. W przypadku barku chętnych czas ten można wydłużyć.
5. Bibliotekarz na prośbę użytkownika udziela instrukcji dotyczących wyszukiwania
informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z programów użytkowych i
zbiorów specjalnych.
6. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika
komputera.
7. Użytkownikowi zabrania się:
 instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji
oprogramowania zainstalowanego w systemie;
 wykorzystywania Internetu do:
- przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych
za obsceniczne lub obraźliwe;
- wyszukiwania informacji o treściach obrażających uczucia innych;
- wykonywania czynności naruszających prawa autorskie;
- uruchamiania gier komputerowych.
8. Użytkownik nie może przestawiać jednostki centralnej komputera, ani monitora.
9. Użytkownik nie może dotykać elementów z tyłu komputera, kabli zasilających, a także
kabli sieciowych.
10. O wszystkich nieprawidłowościach związanych ze stanem sprzętu i oprogramowania
należy natychmiast powiadomić bibliotekarza.
11. Użytkownik nie stosujący się do powyższych zasad może być czasowo lub na stałe
pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w czytelni.

