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Regulamin biblioteki  

Szkoły Podstawowej nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi 

I. Regulamin korzystania z biblioteki i czytelni 

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły 

oraz rodzice. 

2.  Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć edukacyjnych zgodnie 

 z organizacją roku szkolnego.  

3. Przewiduje się wypożyczenia na czas ferii świątecznych i zimowych. 

4. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do tygodniowego planu pracy szkoły.  

5. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania wyposażenia oraz zbiorów 

bibliotecznych. 

6. Prasa i księgozbiór podręczny udostępniane są w czytelni i do pracowni na zajęcia. 

7. Wypożyczeń dokonuje się na podstawie karty bibliotecznej. 

8.  Jednorazowo można wypożyczyć 2  książki na okres 2 tygodni.  

9. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę 

wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu. 

10. Nie przedłuża się 2-tygodniowego terminu wypożyczenia książek z działu lektur. 

11. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi zauważone 

uszkodzenia. 

12. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy zwrócić taką samą lub inną 

pozycję wskazaną przez bibliotekarza. 

13. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane sankcje:  

wstrzymanie wypożyczeń do czasu zwrotu przetrzymywanych książek, informacja dla 

wychowawcy o niewywiązywaniu się przez ucznia z obowiązków szkolnych 

wpływająca na ocenę z zachowania, monit do rodziców w dzienniku elektronicznym. 

14. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych należy zwrócić  

do biblioteki przed końcem roku szkolnego. 

15. Czytelnicy opuszczający szkołę ( pracownicy, uczniowie ) zobowiązani są   

do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot 

materiałów wypożyczonych z biblioteki.  

16. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę  

i porządek.  

17. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania napojów i posiłków. 

18.  Korzystanie z telefonów komórkowych możliwe jest wyłącznie za zgodą  

bibliotekarza. 

19. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć w bibliotece powinno być wcześniej uzgodnione 

z bibliotekarzem. 
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II. Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych 
1. Komputery służą do korzystania z multimedialnych programów edukacyjnych 

dostępnych w bibliotece szkolnej oraz do wyszukiwania informacji w Internecie 
potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wykonywania własnych prac 
dla potrzeb szkolnych i naukowych, tworzenia dokumentów na użytek szkoły. 

2. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania 
czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów 
oprogramowania i danych. 

3. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką bibliotekarza. 
4. Uczeń jest zobowiązany podać bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych 

w Internecie. 
5. Użytkownik komputera powinien posiadać elementarną znajomość jego obsługi 

i oprogramowania. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy 
w planowaniu i tworzeniu dokumentów. 

6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania 
innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach. 

7. Użytkownik zamierzający skorzystać z  własnych nośników danych ma obowiązek 
zgłosić ten fakt bibliotekarzowi. Dopuszczane są one do użytku tylko po uprzednim 
sprawdzeniu zawartości programem antywirusowym. 

8. Chęć wydrukowania wyszukanych informacji uczeń  zgłasza  bibliotekarzowi. 
Ogranicza się do minimum wydruk w kolorze. 

9. Bibliotekarz nie ma obowiązku drukowania plików, które  stanowią indywidualną 
dokumentację innych pracowników szkoły. 

10. Czas użytkowania stanowiska komputerowego kontroluje bibliotekarz biorąc pod 
uwagę względy bhp oraz potrzeby oczekujących na dostęp do komputera.  
Stanowisko komputerowe opuszczone na dłużej niż 15 minut zostanie udostępnione 
innemu użytkownikowi. 

11. Przy stanowisku pracy może znajdować się jedna osoba. W wyjątkowych 
przypadkach (np. wspólne opracowywanie dokumentu) za zgodą bibliotekarza przy 
jednym stanowisku może pracować więcej osób. 

12. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo 
do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika. 

13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast 
zgłosić nauczycielowi opiekunowi. 

14. Za wszelkie umyślne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania 
odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni wówczas 
odpowiedzialność ponoszą rodzice. 

 

Opracowała:  Aleksandra Wielkopolan 

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną  w dniu 28.01.2020 r. 

 
 


