KINNITATUD
Käskkirjaga nr. 2/01.09.2010

Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi kooliraamatukogu
kasutamise eeskiri ja teavikute kasutamise kord.
I Üldsätted
1. Kooliraamatukogu võivad kasutada kõik Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi
õpilased, õpetajad ja teenindav personal.
2. Kooliraamatukogu kasutamine on tasuta.
3. Kooli uutele õpilastele on teavikuid õigus laenutada peale kahe nädala möödumist
õppeaasta algusest.
4. Teavikuid laenutab ainult kooli raamatukoguhoidja.
5. Niikaua kui teavikud on tagastamata kooliraamatukokku, ei väljastata kooli
lõputunnistust ega teisi dokumente.
6. Õppeaasta lõpus avalikustab raamatukogu võlglaste nimed kooli koduleheküljel
ja kooli stendil.

II Lugejaks registreerimine
1. Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi või klassi nimekirja alusel. Iga
õppeaasta alguses toimub ümberregistreerimine, mille käigus lugeja andmed
kontrollitakse ning vajadusel tehakse parandused. Võlglasi ümber ei registreerita.
2. Kui lugeja on oma allkirjaga tõendanud, et ta kohustub täitma raamatukogu
kasutamise eeskirja ja kinni pidama teavikute kasutamise korrast saab ta hakata
laenutama teavikuid (lisa 1).

III Teavikute laenutamise ja kasutamise kord
1. Märge laenutatud teavikute kohta tehakse lugejakaardile, mille laenutaja allkirjastab.
2. Kojulaenutavate teavikute arvu ja tagastamistähtaja pikkuse määrab raamatukogu.
3. Lugeja peab teavikuid ja muid infokandjaid hoolikalt hoidma, nende saamisel
kontrollima korrasolekut ja rikkumistest teatama raamatukogutöötajale.
4. Õppeaasta alguses aine- või klassikomplektina ainekabinetti laenutatud
õppekirjanduse eest vastutav vastavalt aineõpetaja, kes korraldab õpikute õpilaste
kasutusse andmise ja raamatukogule tagastamise või pikendamise.
5. Aineõpetaja 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.

6. Õpilane tagastab laenutatud õppekirjanduse koheselt selle kasutamise vajaduse
möödumisel, kuid mitte hiljem, kui õppeaasta lõpuks.
7. Õppeaasta lõpul, koolist lahkumisel, kooli lõpetamisel kohustub õpilane tagastama
raamatukokku kõik laenutatud teavikud.
8. Rikutud või kaotatud teavik tuleb õpilasel kinni maksta kehtiva hinnakirja alusel.

LISA 1

Olen tutvunud kooliraamatukogu kasutamise eeskirjaga ja teavikute laenutamise korraga.
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