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1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i 
pracownicy Zespołu Szkół w Księżomierzu, a także mieszkańcy 
Księżomierza. 

2. Godziny otwarcia biblioteki ustala dyrektor szkoły. 
3. W pomieszczeniu biblioteki mogą przebywać jedynie uczniowie i 

inne osoby (mieszkańcy Księżomierza), którzy w danym momencie 
korzystają ze zbiorów biblioteki lub komputera znajdującego się w 
bibliotece. 

4. Przebywanie w pomieszczeniu biblioteki osób niekorzystających ze 
zbiorów biblioteki, bądź komputera jest zabronione.  

5. Zabrania się, uczniom i innym osobom niekorzystającym z 
biblioteki lub komputera przebywania w pomieszczeniu biblioteki w 
trakcie przerw między lekcyjnych i innym czasie, gdyż dezorganizuje 
to pracę biblioteki i przeszkadza w korzystaniu z jej zasobów, bądź 
w pracy na komputerze. 

6. Z zasobów biblioteki, bądź komputera można korzystać jedynie w 
obecności nauczyciela bibliotekarza. 

7. Korzystający z zasobów biblioteki, bądź komputera mają 
bezwzględnie podporządkować się do poleceń organizacyjnych 
nauczyciela bibliotekarza. 

8. Korzystający z komputera w bibliotece, mają stosować się do 
przepisów BHP, dotyczących bezpiecznej obsługi komputera. Przed 
korzystaniem z komputera osoba zamierzająca z niego korzystać 
musi zapoznać się z instrukcją BHP obsługi komputera. 

9. Komputer w bibliotece jest przeznaczony wyłącznie dla uczniów i 
nauczycieli Zespołu Szkół w Księżomierzu. 

10. Za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia mienia szkolnego 
znajdującego się w bibliotece (wyposażenia, księgozbioru, 
komputera i jego urządzeń peryferyjnych) pełną odpowiedzialność 
materialną ponoszą korzystający z biblioteki. W przypadku uczniów 
Zespołu Szkół, odpowiedzialność materialną zgodnie z zapisami 
Statutu Szkoły ponoszą ich Rodzice bądź Opiekunowie Prawni. 

11. Zabrania się korzystającym z komputera: 
a) dokonywać wszelkich zmian programowych i systemowych, 
b) wykorzystywania własnych nośników (dyskietek i płyt CD) z 

zapisanymi na nich programami (grami), 
c) instalacji wszelkiego nowego oprogramowania, 
d) odwiedzania bądź korzystania ze stron Internetowych, 

zawierających treści: pornograficzne, nazistowskie bądź podobnych 
ogólnie uznanych za niemoralne, obraźliwe lub niezgodne z prawem, 

e) dokonywania działań za pośrednictwem Internetu, które są 
niezgodne z prawem, bądź naruszają dobre obyczaje.  

12. Korzystać z komputera może jednocześnie najwyżej dwie osoby. 



13. Każda osoba korzystająca z komputera musi dokonać wpisu w 
odpowiednim zeszycie, w którym poda swoje imię i nazwisko, czas 
korzystania z komputera, a także krótko określi, do czego komputer 
był wykorzystany. 

14. Każda osoba korzystająca z zasobów biblioteki, bądź komputera, 
jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do 
przestrzegania zawartych w nim postanowień. 

15. W stosunku do uczniów naruszających postanowienia niniejszego 
regulaminu stosowane będą kary określone w Statucie Szkoły, a 
dodatkowo w przypadku uczniów łamiących postanowienia 
niniejszego regulaminu odnoszące się do korzystania z komputera, 
dyrektor może zabronić uczniom korzystania z niniejszego 
komputera, na określony czas bądź bezterminowo.  

16. W stosunku do mieszkańców Księżomierza korzystających z 
zasobów biblioteki, a nieprzestrzegających postanowień niniejszego 
regulaminu, dyrektor może zabronić dalszego korzystania z zasobów 
biblioteki.  

17. Obowiązki nauczyciela – bibliotekarza określa Statut Szkoły. 
18. Nauczyciel – bibliotekarz ponosi odpowiedzialność majątkową za 

stan majątkowy biblioteki zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie 
Szkoły. 

19. Zasady udostępniania księgozbioru ustala w porozumieniu z 
dyrektorem szkoły – nauczyciel – bibliotekarz. 

20. Wszelkie sprawy nieokreślone niniejszym regulaminem, będą 
regulowane przez dyrektora w formie stosownych zarządzeń. 

21. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia 
przez dyrektora szkoły. 
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