Regulamin Biblioteki Gdańskich Szkół Autonomicznych

1. Biblioteka jest czynna 7.45 – 16.30.
2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać
administracyjni GSA oraz rodzice.

uczniowie,

nauczyciele,

pracownicy

3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca.
W uzasadnionych przypadkach uczniowie maja prawo do wypożyczenia większej
liczby książek.
4. Czytelnik może prolongować książkę, jeśli jeszcze z niej korzysta, a nikt tej książki nie
zarezerwował.
5. Niektóre wydawnictwa księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczane do domu
pod koniec dnia pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia rano.
6. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki (lub innego dokumentu) należy
odkupić taką samą lub inną o podobnej wartości (wskazaną przez bibliotekarza).
7. Książki i inne dokumenty należy szanować, a wszelkie zauważone uszkodzenia
zgłaszać bibliotekarzowi.
8. Pod koniec roku szkolnego wypożyczone książki i inne dokumenty powinny być
zwrócone do biblioteki w ogłoszonym terminie.
9. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza. Nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia.
10. Z szacunkiem odnosimy się do innych osób przebywających w bibliotece. Nie kłócimy
się, nie biegamy, zamykamy za sobą drzwi.
11. Dbamy o wszystkie sprzęty i meble znajdujące się w bibliotece; szanujemy pufy,
kanapy i komputery.
12. Korzystanie z komputera na parterze biblioteki jest możliwe jedynie w celach
edukacyjnych (przede wszystkim drukowanie). Uczniowie GASP korzystają z
komputera jedynie za pozwoleniem i pod nadzorem nauczyciela.
13. W przypadku nie przestrzegania regulaminu biblioteki nauczyciel może wyprosić
ucznia z pomieszczenia oraz pozbawić go prawa korzystania z biblioteki na określony
czas.

Regulamin czytelni multimedialnej GSA

1. Opiekunem czytelni multimedialnej jest nauczyciel bibliotekarz.
2. Z komputerów w czytelni multimedialnej mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy
nauczyciele i pracownicy GSA oraz uczniowie GLA i GAG oraz klasy 6 GASP za
zgodą nauczyciela.
3. Część biblioteki z pufami i kanapami przeznaczona jest dla czytających książki z klas
4-6 GASP, GAG i GLA oraz wszystkich nauczycieli i pracowników GSA. Możliwe jest
przeprowadzanie w tym miejscu lekcji szkolnych oraz innych zajęć zorganizowanych.
4. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki (7.45-16.30).
5. Czytelnia służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Jest to miejsce cichej lektury.
6. Z Internetu można korzystać wyłącznie w celach edukacyjnych.
7. Przy jednym stanowisku mogą pracować dwie osoby.
8. W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony do
30 minut.
9. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu
użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi, bez podejmowania samowolnej
próby naprawy.
10. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą
spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.
11. Zabrania się:


dokonywania
jakichkolwiek
napraw,
samowolnego manipulowania sprzętem,

przekonfigurowania

sprzętu,



instalowania własnych programów oraz używania komunikatorów
internetowych (np. Tlen, Gadu-Gadu itp.) bez względu na wykorzystywaną
technologię,



pobierania z Internetu materiałów (programów, zdjęć, filmów, muzyki, książek
itp.), gdy zachodzi jakiekolwiek podejrzenie naruszenia praw autorskich;
zabrania się również udostępniania takich materiałów,



kopiowania oprogramowania zarówno sprzętu należącego do czytelni, jak
również z dostępnych stron internetowych,



korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji,



drukowania kompletnych stron internetowych oraz grafiki,



korzystania ze stron internetowych zawierających treści pornograficzne,
rasistowskie, propagujące przemoc, czy w jakikolwiek inny sposób niezgodne
z obowiązującym prawem oraz powszechnie przyjętymi normami życia
społecznego, w szczególności ze szkolnym statutem,



używania sprzętu do gier komputerowych.

12. Za szkody wyrządzone w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik.
13. W czytelni multimedialnej obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
14. Z szacunkiem odnosimy się do innych osób przebywających w bibliotece. Nie bijemy
się, nie biegamy.
15. Dbamy o wszystkie sprzęty i meble znajdujące się w bibliotece, szanujemy pufy,
kanapy i komputery.
16. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania
z czytelni multimedialnej na czas wskazany przez opiekuna.

