
  REGULAMIN  SZKOLNEGO  CENTRUM
MULTIMEDIALNEGO  I  INFORMACYJNEGO

W  ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

1. Z  Centrum Multimedialnego i Informacyjnego mogą korzystać bezpośrednio wszyscy 
uczniowie i nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.

2. Centrum udostępniane jest od września do czerwca włącznie każdego roku szkolnego.

3. W Centrum można korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w wypożyczalni  oraz 
poszukiwać informacji w Internecie.

4. Szczegółowe zasady korzystania z Centrum określają: regulamin wypożyczalni oraz 
regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych.

REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI 
W SZKOLNYM CENTRUM 

MULTIMEDIALNYM I INFORMACYJNYM

5. Ze zbiorów wypożyczalni mogą korzystać uczniowie i nauczyciele, pracownicy szkoły i 
rodzice.

6. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do czerwca włącznie każdego roku 
szkolnego.

7. Czytelnik może wypożyczyć książki i inne materiały wyłącznie na swoje nazwisko.

8. Jednorazowo można wypożyczyć 3 pozycje na okres jednego miesiąca.

9. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów mają prawo do wypożyczenia 
większej liczby pozycji jednorazowo.

10. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może 
przed upływem zwrotu prosić o jej sprolongowanie.

11. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.



12. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały 
biblioteczne. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

13. W przypadku zniszczenia lub zagubienia pozycji należy ją odkupić lub zwrócić inną o 
równej lub większej wartości albo wpłacić jej równowartość po uzgodnieniu z 
bibliotekarzem.

14. Wszystkie wypożyczone materiały  powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
 

 REGULAMIN  KORZYSTANIA   ZE  STANOWISK  KOMPUTEROWYCH
W  SZKOLNYM  CENTRUM 

 MULTIMEDIALNYM  I  INFORMACYJNYM

15. Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane do samodzielnego 
wyszukiwania informacji w celach edukacyjnych.

16. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem .

17. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności 
naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

18. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabronione jest instalowanie innych 
programów i dokonywanie zmian w już istniejących oprogramowaniach.

19. Przy stanowisku komputerowym może zasiadać tylko jedna osoba.

20. Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.

21. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników przy stanowiskach komputerowych należy 
zachować ciszę. Okrycia wierzchnie, torby, plecaki itp. należy zostawiać w szatni. Nie 
wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.

22. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać 
natychmiast dyżurnemu bibliotekarzowi.

23. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, dyżurny bibliotekarz, 
administrator sieci, ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.


