
REGULAMIN BIBLIOTEKI 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ 

W SOCHACZEWIE 
 
 

Zasady ogólne 
 

1. Biblioteka jest miejscem, w którym promuje się czytelnictwo. 

 Uczniowie nabywają tu umiejętności m.in. poszukiwania, porządkowania                                 

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się 

technologią informacyjną, w tym Internetem oraz rozwijają swoje osobiste 

zainteresowania.  

2. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły 

oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej placówki.  

3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły,                             

w wyznaczonych godzinach. 

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

domu, czytając, przeglądając na miejscu lub wypożyczając do wykorzystania                        

w czasie zajęć lekcyjnych. 

5. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów. 

6. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.  

7. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem  biblioteki                          

i do przestrzegania go.  

 
Zasady korzystania z wypożyczalni 

 
1. Czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko.  

2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki ( w tym jedną lekturę obowiązkową) 

na okres jednego miesiąca.  

W wyjątkowych sytuacjach za zgodą nauczyciela bibliotekarza można uzyskać  

przedłużenie terminu zwrotu ( z wyjątkiem lektur). 

3. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni. 

4. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych 

powodów ma prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.  

5. Nie można wypożyczonych książek oddawać komuś innemu. 

6. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone                        

przy wypożyczaniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.  

7. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać 

inną , wskazaną przez bibliotekarza.  

8. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone                                  

do biblioteki na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. 

9. Czytelnicy opuszczający szkołę ( nauczyciele, uczniowie, pracownicy) 

zobowiązani są przed odejściem rozliczyć się z biblioteką szkolną.  

 



Zasady korzystania z czytelni 
 

1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli.  
2. Z czytelni korzystać mogą uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice 

uczniów naszej szkoły.  
3. Teczki i torby przed wejściem do czytelni należy zostawić w wyznaczonym 

miejscu.  
4. Czytelnia jest czynna w czasie pracy biblioteki szkolnej. 
5. Czytelnik jest zobowiązany do zgłoszenia się do nauczyciela bibliotekarza                            

i wpisania się do zeszytu odwiedzin przed skorzystaniem z czytelni.  
6. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta. 
7. Książek i czasopism nie wolno niszczyć, a zauważone uszkodzenia zgłasza się 

bibliotekarzowi.  
8. Książki i czasopisma należy szanować.  
9. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić 

czytelnika prawa korzystania z czytelni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGULAMIN SZKOLNEJ PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ 
 

1. Ze stanowisk komputerowych w pracowni multimedialnej mogą korzystać 
wszyscy nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice.  

2. Ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach pracy biblioteki pod 
opieką nauczyciela bibliotekarza.  

3. Z jednego komputera może korzystać tylko jedna osoba.  
4. Stanowiska komputerowe w pracowni multimedialnej są przeznaczone do celów 

edukacyjnych, np. gromadzenia informacji do lekcji, konkursów, referatów.  
5. Programy multimedialne udostępniane są jedynie na miejscu; nie ma możliwości 

wypożyczania ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. 
6. W pracowni panuje cisza.  
7. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania 

innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach                  
i ustawieniach systemowych.  

8. Przed przystąpieniem do pracy przy komputerze należy dokonać wpisu w zeszycie 
( imię i nazwisko, klasę, nazwę programu). 

9. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym . 
10. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera 

i programu. Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania 
wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy                     
w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić  pomocy, jeśli 
aktualnie dysponuje czasem.  

11. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw, wysyłania SMS-ów                              
i rozmów na Gadu-Gadu. 

12. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie 
czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów 
oprogramowania i danych.  

13. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez 
użytkownika komputera.  

14. Z drukarki mogą korzystać wyłącznie osoby do tego upoważnione                                                     
po wcześniejszym zgłoszeniu nauczycielowi bibliotekarzowi. 

15. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy 
natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.  

16. Po zakończeniu pracy na komputerze należy uporządkować swoje stanowisko 
pracy i zgłosić ten fakt bibliotekarzowi.  

17. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania 
odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas 
odpowiedzialność ponoszą rodzice.  

18. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad  bibliotekarz lub 
nauczyciel dyżurny ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy 
użytkownika.  

19. Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze 
stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela  bibliotekarza. 
 


