
 

REGULAMIN  BIBLIOTEKI 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 

W  BĘDZINIE 

 
 

 „Biblioteki szkolne oraz biblioteki innych placówek systemu oświaty służą realizacji 

programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży 

oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. W tym celu w każdej szkole publicznej  

jest prowadzona biblioteka szkolna” 
1
.  

Biblioteka jest jednym z ogniw współtworzących i realizujących program 

wychowawczy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie a nauczyciele 

bibliotekarze, obok wychowawców, pedagoga szkolnego oraz innych pracowników szkoły, 

biorą czynny udział w działaniach wychowawczych, które mają na celu: 

 kształtowanie w uczniach etycznych  postaw wobec siebie, swych obowiązków  

      i innych ludzi, 

 wydobywanie wartości i możliwości każdego ucznia,  

 wspieranie jego rozwoju i wyrabianie postaw twórczych, 

 wyrabianie postaw szacunku dla tradycji narodowych i lokalnych, 

 ukierunkowanie dalszej edukacji, 

 dobre przygotowanie do  życia w społeczeństwie. 

 

Postanowienia ogólne 
 

1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji     

 służącym uczniom,  pracownikom szkoły i rodzicom.  

2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 

3.  Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie  

 z organizacją roku szkolnego . 

4.  Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.  

5.  Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie woluminy.  

6.  W bibliotece należy zachowywać się kulturalnie, nie wolno wnosić jedzenia  

       i  napojów. 

 

                                                           
1
 Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r. Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539. Art. 22.1 



 

Regulamin wypożyczalni 

 

1.  Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.  

2.  Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone  książki. 

3.  Jednorazowo  można wypożyczyć dwa  woluminy na okres trzech  tygodni.  Uczeń,   

     który nie oddał książki w terminie będzie poproszony  o pracę społeczną  w bibliotece. 

4.  Wypożyczone materiały należy chronić przed  zniszczeniem  i zgubieniem.  Czytelnik 

przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich  stan  i zauważone uszkodzenia 

zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. 

5.  Z dokumentów elektronicznych można korzystać tylko na terenie szkoły. 

6. Czytelnicy mogą wypożyczać książki na okres ferii zimowych i wakacji. 

7.  Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub dwie inne     

     odpowiadające aktualnym potrzebom czytelników. 

8.  Każdy uczeń kończący naukę w CKZiU  oraz  pracownik odchodzący na  emeryturę   

    lub  rezygnujący z pracy jest zobowiązany do zwrotu książek  i  przedstawienia                        

    w sekretariacie szkoły zaświadczenia (tzw. karty  obiegowej)  potwierdzającego    

    pieczęcią biblioteki zwrot wypożyczonych  materiałów. 

 

Regulamin czytelni 

 

 

1.  Każdy użytkownik zobowiązany jest do wpisania się do zeszytu odwiedzin czytelni.  

2.  W czytelni należy zachować ciszę .  

3.  W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. ze zbiorów czytelni 



i wypożyczalni .  

4.  Książki ze zbioru podręcznego podaje bibliotekarz.  

5.  Kopiowanie dokumentów dozwolone jest po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem        

bibliotekarzem. 

6.  Niektóre wydawnictwa księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu          

pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami. 

7.  Po zakończeniu pracy wypożyczone woluminy należy zwrócić bibliotekarzowi.  

 

 

Regulamin Multimedialnego Centrum Informatycznego 

 

1. Multimedialne Centrum Informatyczne służy celom edukacyjnym. 

2.  Centrum czynne jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej. 

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

4.  Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu odwiedzin. 

5.  Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby.                                    

6. W przypadku dużej liczby chętnych  do korzystania z MCI czas pracy przy   

komputerze może być ograniczony.                                                                                             

7. Zabrania się wykorzystywania komputera do przeglądania stron zawierających treści 

erotyczne a także innych niezgodnych z obowiązującym prawem.                                                

8. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie 

czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania              

i danych.                                                                                                                                 

9.  Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy niezwłocznie 

zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.                                                                                  

10. Za umyślne uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania, użytkownik lub 

jego ustawowi opiekunowie odpowiadają finansowo.                                                                

11. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz  lub 

administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.                  

12. Za nieprzestrzeganie regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony prawa 

korzystania z MCI na określony czas. 

           

 

 


