
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ  IM. HENRYKA SIENKIEWICZA     
W GRABOWCU 

Regulamin biblioteki szkolnej 

 

1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy Zespołu                                        

Szkół  im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu. 

2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni. 

3. Wypożyczone książki trzeba szanować. 

4. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni czytelnicy. 

5. Czytelnik odpowiada materialnie za zagubienie lub uszkodzenie książki. 

6. Korzystając z wolnego dostępu do półek należy pamiętać o przestrzeganiu ładu                         

i porządku. 

7. Dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki                                

i materiały należy zwrócić do biblioteki. 

 

Regulamin  

korzystania ze stanowisk komputerowych 

1. Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane do poszukiwań 

źródłowych za pomocą sieci Internet. 

2. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich w celach 

edukacyjnych. 

3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. 

4. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już 

zainstalowanym oprogramowaniu. 

5. Należy zachować ciszę, nie przeszkadzać innym w pracy. 

6. Wszelkie uszkodzenia komputerów należy zgłaszać nauczycielowi. 



 
 
 

dla uczniów Szkoły Podstawowej  

Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza 

w Grabowcu 

 

 

1. Regulamin jest integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 

2. Każdy podręcznik posiada nadany indywidualny numer i jest przypisany do 
konkretnego ucznia. 

3. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, należy je zwrócić                       
w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego. 

4. Podręczniki są własnością biblioteki szkolnej, uczniowie mają obowiązek je 
szanować, chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. 

5. Podręczniki należy przechowywać w okładce, nie wolno w nich niczego pisać ani 
zaznaczać. 

6. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnie wymiany okładki. 

7. Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych 
podręczników. 

8. Za zagubiony lub zniszczony podręcznik odpowiedzialność finansową ponoszą 
rodzice – należy zwrócić równowartość podręcznika. 

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z REGULAMINEM  WYPOŻYCZANIA 
BEZPŁATNEGO PODRĘCZNIKA i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz ponoszenia 
odpowiedzialności materialnej za spowodowane szkody. 
 
 
Data……………, podpis……………………………………. 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA 

darmowych podręczników szkolnych 
 


