REGULAMIN BIBLIOTEKI
Biblioteka jest miejscem w którym należy zachować ciszę!
Biblioteka w Szkole Podstawowej Nr 44 w Bytomiu
składa się z wypożyczalni, czytelni oraz kącika czytelniczego.
1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji szkoły i rodzice uczniów.
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Każdy uczeń jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminem biblioteki.
4. Biblioteka udostępnia zbiory od września do 15 maja, każdego roku szkolnego.

WYPOŻYCZALNIA
1. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres jednego miesiąca, w godzinach otwarcia wypożyczalni.
2. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
3. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko, a wypożyczonych książek nie może przekazywać osobom postronnym
(kolegom, koleżankom, znajomym).
4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić
o jego sprolongowanie.
5. Prośbę czytelników o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
6. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
7. Za zagubione i zniszczone książki czytelnik odpowiada materialnie. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę,
a jeśli odkupienie nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.
8. Książkę należy szanować i obchodzić się z nią jak z PRZYJACIELEM.

CZYTELNIA
1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
2. Do czytelni wchodzi się z czystymi rękami. Teczki i torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
3. W czytelni należy zachować ciszę, nie można spożywać posiłków i napojów.
4. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni.
Zbiory podaje nauczyciel lub dyżurujący uczeń.
5. Książki, czasopisma i inne dokumenty biblioteczne należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
6. Z części czytelni wyodrębniony został Kącik Czytelniczy, który posiada osobny regulamin.

Kącik Czytelniczy
Głównym zadaniem Kącika Czytelniczego jest zagospodarowanie uczniom czasu
wolnego podczas przerw w celu zaspokajania potrzeb czytelniczych
oraz rozbudzania zainteresowań.
1. Z Kącika Czytelniczego mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły.
2. W skład Kącika Czytelniczego wchodzą książeczki dla najmłodszych czytelników, komiksy oraz czasopisma.
3. Z kącika można korzystać na przerwie 15 minutowej tj. po piątej godzinie lekcyjnej.
4. Przed przystąpieniem do korzystania z zasobów Kącika Czytelniczego uczeń musi zgłosić się do nauczyciela bibliotekarza lub dyżurujących
uczniów i wpisać się do zeszytu odwiedzin w czytelni.
5. Zbiory znajdujące się w Kąciku Czytelniczym należy szanować.

