
ROK SZKOLNY 2016/2017 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

GIMNAZJUM NR 20 im. KAROLA MIARKI W KATOWICACH 

1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły, służy realizacji zadań dydaktycznych  

i wychowawczych oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice 

uczniów. 

3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu, 

czytając lub przeglądając na miejscu. 

4. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. 

5. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczane materiały. 

6. Jednocześnie można wypożyczyć dwie książki na cztery tygodnie, w uzasadnionych 

przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, może 

prolongować termin zwrotu. 

7. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek  

i poinformować o nich bibliotekarza.  

8. W  przypadku  zniszczenia  lub  zgubienia  książki czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką 

samą pozycję albo inną wskazaną przez nauczyciela. 

9. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza, nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia i picia. 

10. Korzystający z czytelni zapisują swoje imię i nazwisko w zeszycie odwiedzin czytelni. 

11.Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego. 

12. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary: 

upomnienie lub nagana wpisana do dziennika, praca na rzecz biblioteki, okresowe 

wstrzymanie wypożyczania. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie  

w porozumieniu z wychowawcą klasy.  

13.Czytelnicy (nauczyciele, uczniowie) opuszczający szkołę, zobowiązani są do 

przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów 

wypożyczonych z biblioteki. 

14.W bibliotece obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych, chyba że korzystanie z urządzeń służy celom edukacyjnym. 

15. W sytuacji nieodpowiedniego zachowania się na terenie biblioteki i czytelni, uczeń na 

prośbę nauczyciela bibliotekarza opuszcza salę. 

16. Regulamin wypożyczenia bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych  

z dotacji państwowej służących do realizacji programów nauczania stanowi integralną część 

Regulaminu Biblioteki Gimnazjum nr 20 w Katowicach. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 
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