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Regulamin biblioteki i czytelni multimedialnej w Szkole Podstawowej nr 

112 w Warszawie 

1. Biblioteka jako Centrum Kultury służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 

nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców. 

2. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami np. Zielona Biblioteka, Biblioteka 

Naukowa przy ul. Św. Wincentego 

3. W bibliotece obowiązuje cisza. Nie wolno spożywać posiłków i napojów. 

4. Biblioteka udostępnia zbiory swoim czytelnikom podczas roku szkolnego oraz na 

okres ferii i wakacji. 

5. Biblioteka umożliwia korzystanie z księgozbioru: literatury pięknej, 

specjalistycznej, słowników, encyklopedii z wolnym dostępem do półek, umożliwia 

pracę w czytelni oraz korzystanie ze stanowisk komputerowych. 

6. Każdy uczeń ma prawo wypożyczyć jednorazowo dwie książki : zadaną lekturę 

oraz książkę wybraną przez siebie . W szczególnych przypadkach (przygotowanie do 

konkursu itp. )można wypożyczyć więcej książek. 

7. Lektury wypożyczane są na okres 1 miesiąca, pozostałe książki - na dwa tygodnie. 

W szczególnych przypadkach można przedłużyć termin zwrotu. 

8. Czytelnik zobowiązuje się dbać o książkę. W przypadku zniszczenia lub zgubienia – 

musi odkupić taką samą pozycję  lub inną, wskazaną  przez nauczyciela bibliotekarza.  

9.  Przed wypożyczeniem książek na wakacje, wszystkie posiadane przez uczniów 

materiały z biblioteki muszą zostać zwrócone. Osobom, które nie rozliczyły się z 

biblioteką, wstrzymuje się w nowym roku szkolnym udostępnianie wszelkich 

materiałów z zasobów bibliotecznych do momentu zwrotu zaległości. 

10. Uczniowie odchodzący ze szkoły zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką. 

11. Biblioteka dysponuje czytelnią multimedialną wyposażoną w 16 stanowisk 

komputerowych, umożliwiających uczniom zdobywanie wiedzy. 

a. Ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach pracy biblioteki po 

otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza. 

b. Komputery służą do wyszukiwania informacji w Internecie oraz do korzystania z 

dostępnych programów edukacyjnych. W razie potrzeby bibliotekarz służy uczniom 

pomocą. 

c. Z jednego komputera może korzystać jedna osoba. Przed przystąpieniem do pracy 

przy komputerze należy dokonać wpisu w zeszycie – data, imię i nazwisko, klasa, 



 

numer stanowiska, godzina rozpoczęcia pracy. O zakończeniu pracy trzeba 

poinformować opiekuna czytelni. 

d. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać 

bibliotekarzowi. 

e. Można korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania 

innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu i 

ustawieniach systemowych. 

f. Użytkownik, który chce podłączyć własną płytę lub  pendrive,  musi uzyskać zgodę 

bibliotekarza.  

g. Ze względów higienicznych uczniowie muszą posiadać własne słuchawki  do 

komputera.  

h. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada 

finansowo użytkownik ( w wypadku ucznia – rodzice). 

12. W ramach promowania czytelnictwa, pogłębiania nawyku czytania i pobudzania 

zainteresowań, biblioteka: 

a. gromadzi i pomaga wyszukać odpowiednie materiały do konkursów szkolnych, 

międzyszkolnych i prezentacji na lekcje  

b. organizuje zajęcia czytelniczo-artystyczne takie jak: 

 Czytanie na śniadanie – w klasach 1-3 

 „Po książki z klasą” - w klasach 4-6 

 Teatrzyk na przerwie 

 Bajkowe czytanie ( dzieci starsze – najmłodszym) 

 Książkowe SOS 

13. W ramach rozwijania wrażliwości na sztukę i na otoczenie w bibliotece 

organizowane są zajęcia artystyczne: 

a. Zajęcia „Teatru na Zaułku” 

b. Próby chóru 

c. Występy artystyczne w szkole oraz dla społeczności lokalnej 

d. Udział w konkursach artystycznych 

e. Organizowanie wystaw tematycznych 

14. Biblioteka współpracuje z uczniami, nauczycielami i rodzicami w zakresie: 



 

a. organizowania konkursów i imprez szkolnych 

b. wymiany doświadczeń na temat czytelnictwa uczniów 

c. gromadzenia literatury zgodnie z programem dydaktyczno-wychowawczym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów 

edukacyjnych) uczniom. 

 1.   Podręczniki do nauczania zintegrowanego  dla klas 1-3 oraz podręczniki  dla klas  

4-5  Szkoły Podstawowej są własnością Szkoły. 

2.   Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały 

edukacyjne) mające postać papierową. 

3.  Szkoła Podstawowa przekazuje  uczniom zeszyty do ćwiczeń bez obowiązku 

zwrotu.  

4. W  przypadku zniszczenia lub zagubienia przez ucznia  podręcznika (materiałów 

edukacyjnych)  do klasy 1-3 Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców zwrotu kosztów 

zakupu podręcznika. 

5. W  przypadku zniszczenia lub zagubienia przez ucznia  podręcznika (materiałów 

edukacyjnych)  do klasy 4-5  szkoła zażąda od rodziców zakupu nowego egzemplarza 

i zarejestrowania go w bibliotece. 

6.  W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, 

zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych 

podręczników (materiałów edukacyjnych). 

7.   Gdy uczeń przychodzi do naszej  szkoły  w trakcie trwania roku szkolnego,  

korzysta z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych)  

wypożyczonych z biblioteki szkolnej. 

8.   Pierwsza część  podręcznika (materiałów edukacyjnych) dla klas 1-3 będzie  

wypożyczana  uczniom na początku  roku szkolnego. O   wypożyczaniu kolejnych 

części  podręczników (materiałów edukacyjnych) decydują wychowawcy.  

9. Podręczniki (materiały edukacyjne) dla klas 4-5 będą  wypożyczane  uczniom na 

początku  roku szkolnego. Dla czwartej i piątej  klasy zakupionych jest  10 książek do 

dziewięciu przedmiotów. 

10.  Uczniowie, którzy będą nieobecni  w szkole w dniu oddawania i wypożyczania 

podręczników, są zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki 

szkolnej. 

10. Uczeń, który nie zwrócił  podręczników do końca roku szkolnego - nie otrzyma  

podręczników w następnym  roku szkolnym, aż do czasu rozliczenia się z biblioteką. 

11.  Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (trzymanie go w okładkach,  

nie zniszczenie,  nie zabrudzenie, nie pisanie na stronach) 


