
Regulamin korzystania z czytników e-booków dostępnych  

w bibliotece przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Orła Białego  

w Czechowicach-Dziedzicach 

 

1. Szkolna biblioteka dysponuje dwoma czytnikami e-booków, z których można 

korzystać na terenie biblioteki lub wypożyczać je poza teren biblioteki na okres nie 

dłuższy niż 2 tygodnie. 

2. Z czytników mogą korzystać uczniowie klas IV-VIII uczęszczający do Szkoły 

Podstawowej nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach oraz ich rodzice, a 

także grono pedagogiczne. 

3. Wypożyczenie czytników przez ucznia lub rodzica wiąże się ze złożeniem 

podpisanego przez rodzica/prawnego opiekuna oświadczenia o poniesieniu kosztów 

szkód związanych z użytkowaniem czytnika przez dziecko (oświadczenie do pobrania 

na stronie internetowej szkoły – Zał. 1). 

4. Za niezwrócenie lub trwałe uszkodzenie czytnika żąda się od opiekunów prawnych 

kosztu zakupu czytnika wraz z etui (wykaz cen – Zał. 2). 

5. Za uszkodzenie czytnika podlegające naprawie oczekuje się od opiekuna naprawy 

urządzenia na własny koszt lub zwrotu kosztów naprawy.  

6. Przed wypożyczeniem czytnika uczniowi oraz w momencie zwrotu czytnika do 

biblioteki po wypożyczeniu sprzęt zawsze jest sprawdzany w obecności ucznia. Tylko 

działający sprzęt jest wypożyczany uczniowi.  

7. Na czytniku jest zapisany zbiór publikacji, których nie wolno usuwać z urządzenia, 

zmieniać ich nazwy, tworzyć nowych folderów, kopiować plików w inne miejsca. 

Zabrania się również wgrywania własnych plików z książkami na czytnik będący 

własnością biblioteki.  

8. Lista lektur wczytanych w urządzenie jest dostępna osobno w bibliotece szkolnej. 

Czytnik zawiera kolekcję książek elektronicznych pochodzących z domeny publicznej 

i innych darmowych źródeł. 

9. Urządzenie jest wypożyczane wraz z ochronnym etui, którego nie należy zdejmować 

oraz z kablem USB pozwalającym ładować czytnik.  

10. Czytnik powinien być przenoszony do domu z zachowaniem ostrożności, 

umieszczony w plecaku w taki sposób, aby zapobiec jego kradzieży lub zniszczeniu. 



Uczeń  powinien zwracać szczególną uwagę na swój plecak, ewentualnie schować 

czytnik do szafki w szatni.  

11. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan czytnika przed wypożyczeniem oraz 

poinformować bibliotekarza o wszystkich dostrzeżonych uszkodzeniach sprzętu lub 

jego nieprawidłowym działaniu. W przypadku braku zgłoszenia uznaje się, że czytnik 

wraz z wyposażeniem zostały wypożyczone czytelnikowi w należytym i kompletnym 

stanie. 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje dyrektor szkoły.  

 

 


