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VÄÄNA MÕISAKOOLI KOOLIRAAMATUKOGU JA TEAVIKUTE KASUTAMISE
KORD
Kooliraamatukogu eesmärk on tagada õppetööks vajalike õppematerjalide ja muude teavikute
olemasolu ja laenutamine lugejale (õpilasele, õpetajale ja teistele kooli töötajatele).
1. Üldsätted
1.1 Kooliraamatukogust teavikute laenutamine on lugejale tasuta.
1.2 Teavikuid laenutab kooli raamatukoguhoidja.
1.3 Lugeja on kohustatud kinni pidama käesolevast eeskirjast.
2. Lugejaks registreerimine
2.1 Õpilane registreeritakse lugejaks klassi nimekirja alusel, õpetaja ja kooli töötaja
kehtiva töölepingu alusel. Iga õppeaasta alguses toimub nimekirjade uuendamine,
mille käigus lugeja andmed kontrollitakse ning vajadusel tehakse parandused. Võlglasi ümber
ei registreerita.
2.2 Lugeja kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja ja kinni pidama teavikute
kasutamise korrast.
3. Teavikute laenutamise, kasutamise ja tagastamise kord
3.1 Laenutatud teavikud registreeritakse raamatukoguprogrammis RIKS.
3.2 Õpilased laenutavad teavikuid kehtiva õpilaspileti alusel, õpetajad ja teised kooli töötajad
kehtiva töötõendi alusel.
3.3 Kojulaenutavate teavikute arv ja tagastamistähtaeg määratakse järgnevalt:
3.3.1 õpikud õpilastele ja nendega kaasnevad materjalid õpetajale laenutatakse üheks
õppeaastaks.
3.3.2 muude teavikute tagastamistähtaja määrab raamatukoguhoidja vastavalt hetke
nõudlusele.
3.4 Lugeja vastutab laenutatud teavikute eest kuni nende tagastamiseni.
3.5 Lugeja peab teavikuid ja muid infokandjaid hoolikalt hoidma, nende saamisel kontrollima
korrasolekut ja rikkumistest teatama raamatukoguhoidjale.
3.6 Õppeaasta alguses aine- või klassikomplektina ainekabinetti laenutatud õppekirjanduse eest
vastutab vastavalt aineõpetaja, kes korraldab õpikute õpilaste kasutusse andmise ja
raamatukogule tagastamise või pikendamise.
3.7 Õpetaja käes olnud õppetunnis kasutatava õppematerjali kaotamise või rikkumise korral
tuleb tasuda väljaande hind 1x ulatuses. Juhul, kui süüdlase isik on tuvastatav, tasub hinna
süüdlane; kui isikut ei ole võimalik kindlaks teha, tasub klass tervikuna või õpetaja.
3.8 Õpilane tagastab laenutatud õppekirjanduse koheselt selle kasutamise vajaduse
möödumisel, kuid mitte hiljem, kui õppeaasta lõpuks.
3.9 Õppeaasta lõpul, koolist lahkumisel, kooli lõpetamisel kohustub õpilane tagastama
raamatukokku kõik laenutatud teavikud.
3.10 Rikutud või kaotatud teavik tuleb õpilasel kompenseerida teaviku hetke väärtuse alusel.
Väärtuse üle otsustab raamatukoguhoidja.
Käesolev kord on kooli kodukorra osa.

