
Regulamin biblioteki szkolnej 

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i 

rodzice.  

2. Informacja o godzinach  pracy biblioteki umieszczona jest na drzwiach.  

3. Jednocześnie można wypożyczyć 3 książki: lekturę do języka polskiego 

oraz dwie inne książki na okres 2 tygodni.  

4. Książek nie wolno przetrzymywać, jeśli czytelnik nie zdąży przeczytać 

książek może poprosić o prolongatę.  

5. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.  

6. Wypożyczone książki należy szanować.  

7. Przed wypożyczeniem, książkę należy obejrzeć i zgłosić ewentualne 

uszkodzenia.  

8. Z encyklopedii, słowników i książek z księgozbioru podręcznego można 

korzystać na miejscu.  

9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik jest 

zobowiązany odkupić taką samą książkę lub inną wskazaną przez 

bibliotekarza; może też zwrócić pieniądze  - wysokość ustalona przez 

bibliotekarza  i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną.  

10. Korzystający z kącika czytelniczego wpisuje się do zeszytu odwiedzin. W 

czasie przerw kącik czytelniczy jest wyłącznie miejscem indywidualnej 

cichej pracy z materiałami bibliotecznymi.  

 

Regulamin ICIM 

1. Z Centrum mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni  

pracownicy  szkoły.  

2. Centrum służy uczniom do wyszukiwania informacji w sieci Internet  oraz 

przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece. Nie 

można wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnej 

korespondencji (e-mail), gier czy zabaw.  

3. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Pierwszeństwo 

w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat.  

4. Z centrum można korzystać za zgodą nauczyciela bibliotekarza.  

5. Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel bibliotekarz.  

6. Rozpoczęcie pracy następuje po wpisaniu się do Dziennika Centrum 

Multimedialnego i uzyskaniu przydziału stanowiska komputerowego. 

Wpis zawiera: imię, nazwisko, klasa, godzina, numer stanowiska i temat 

poszukiwań.  



7. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować ciszę. 

Okrycia wierzchnie pozostawiać w szatni, a torby, teczki itp. w 

przeznaczonym do tego miejscu.  

8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się 

instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących 

oprogramowaniach.  

9. Uczeń nie może korzystać z centrum w czasie swoich lekcji i zastępstw.  

10. Uczniowie z centrum korzystać mogą   w czasie dwóch długich przerw 

(10.35  i 12.30).  

11. Przy stanowisku komputerowym może pracować 1 osoba.  

12. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 15 min.  

13. Po zakończonej pracy korzystający z centrum pozostawia swoje 

stanowisko uporządkowane i posprzątane.  

14. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z centrum 

multimedialnego czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.  

15. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego 

obsługi i oprogramowania. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku 

obsługiwać komputera, powinien jednak służyć radą i pomocą.  

16. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone 

szkody (zniszczenia sprzętu, zawirusowanie). Jeśli jest niepełnoletni, 

wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.  

17. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz 

ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika 

komputera.  

18. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska 

komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.  

19. Korzystanie z drukarki sieciowej i skanera jest możliwe w uzasadnionych 

sytuacjach po uzyskaniu zgody i odpowiednim wpisie w zeszycie 

drukarki.   

 


