
Regulamin korzystania ze sprzętu elektronicznego w bibliotece                                        

Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie 
 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny             

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, par. 26. 

  

 
1. Biblioteka dysponuje komputerami z dostępem do Internetu, drukarką oraz zestawem  stereo. 

 

2. Z ww. sprzętu mają prawo korzystać wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie oraz rodzice               

w godzinach pracy biblioteki szkolnej. 

 

3. Korzystanie ze sprzętu jest bezpłatne. 

 

4. Sprzęt komputerowy służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji i wykonywania prac 

związanych z tokiem nauczania, a sprzęt audio do odtwarzania muzyki w taki sposób, aby nie 

przeszkadzać innym użytkownikom biblioteki i czytelni. 

 

5. Dopuszcza się korzystanie z poczty elektronicznej, portali społecznościowych itp. Jednak 

pierwszeństwo w korzystaniu z komputera mają osoby realizujące z jego pomocą konkretny temat 

dydaktyczny. 

 

6. Zabrania się grania w jakiekolwiek gry komputerowe. 

 

7. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do wpisywania się do zeszyt udostępniania. 

 

8. W przypadku dużej liczby chętnych ogranicza się czas korzystania z komputera do 30 min. 

 

9. Na miejscu można korzystać z multimedialnych nośników informacji posiadanych przez bibliotekę. 

 

10. Korzystający odpowiada materialnie za ww. sprzęt i za wyrządzone w nim szkody.  

 

11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy ww. sprzętu należy zgłaszać do nauczyciela 

bibliotekarza. 

 

12. Użytkownicy mają możliwość kopiowania na swoje nośniki wybranych informacji za zgodą 

nauczyciela bibliotekarza. 

 

13. Użytkownicy mają możliwość korzystania z drukarki. W przypadku drukowania więcej niż 10 

stron użytkownik musi dostarczyć swój papier. 

 

14. Nie wolno zmieniać ustawień systemowych, instalować własnych programów, kasować 

zainstalowanych programów oraz dokonywać zmian technicznych związanych ze sprzętem 

komputerowym, podejmować działania w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu. 

 

15.  Przy stanowiskach komputerowych obowiązuje zakaz spożywania posiłków.  

 

16. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do 

natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. 

 

17. Za nieprzestrzeganie regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony prawa do 

korzystania ze sprzętu na czas określony przez nauczyciela bibliotekarza. 

 


