
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ CKZiU NR 1 W GLIWICACH 

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie i nauczyciele, pracownicy administracji szkoły oraz 

rodzice. 

2. Informacja o godzinach otwarcia biblioteki podana jest na drzwiach wejściowych.  

3. Zbiory biblioteczne można: 

- wypożyczać do domu 

- czytać lub przeglądać na miejscu ( księgozbiór podręczny i zbiory cenne) 

- wypożyczać do pracowni przedmiotowych ( tylko nauczyciel) 

4. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres jednego miesiąca za wyjątkiem lektur, które 

należy oddać po upływie dwóch tygodni. 

5. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo 

większej liczby książek. 

6. Czytelnik wypożycza książki osobiście. 

7. Przekazywanie wypożyczonych książek innej osobie jest zabronione. 

8. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłaszać 

bibliotekarzowi. 

9. Czytelnik ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczone książki. W przypadku jej zagubienia 

należy odkupić taką samą lub inną w porozumieniu z pracownikiem biblioteki. W przypadku 

uszkodzenia książki, czytelnik ponosi koszty jej naprawy. 

10. Wypożyczone książki czytelnik ma obowiązek oddać do biblioteki na 2 tygodnie przed końcem roku 

szkolnego. 

11. Brak rozliczenia się w określonym terminie z biblioteką szkolną powoduje obniżenie oceny  

z zachowania ( statut CKZiU – rozdział X § 146) 

12. W przypadku odejścia ze szkoły czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką. 

13. Zbiory specjalne (płyty CD i DVD, kasety wideo) wypożycza się tylko nauczycielom na lekcje. 

14. Po skorzystaniu z księgozbioru na miejscu należy wpisać się do Zeszytu wypożyczeń. 

15. Bez pozwolenia bibliotekarza czytelnikowi nie wolno brać książek z półek. 

16. W bibliotece obowiązuje cisza. 

17. W bibliotece obowiązuje zakaz: 

- picia napojów i spożywania posiłków 

- korzystania z telefonów komórkowych 

18. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin. 

19. Wypożyczanie książek uczniom klas I i tym, którzy po raz pierwszy korzystają  

z wypożyczalni, odbywa się po dokonaniu identyfikacji ucznia i pobraniu jego podpisu. 

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 21 stycznia 2015 r. 


