
Regulamin  
Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 22 w Płocku 

 

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

 

2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: 
 

 wypożyczając je do domu; 
 czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny,  

czasopisma, zbiory audiowizualne i multimedialne); 
 wypożyczając je do pracowni przedmiotowych (księgozbiór  

podręczny, czasopisma, zbiory audiowizualne i multimedialne). 
 

3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres nie dłuższy niż 
dwa tygodnie.  

 

4. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu książek, jeżeli nie ma na 
nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.  

 

5. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów itp. mają prawo  
do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.  

 

6. Nauczyciele, którzy chcą skorzystać z biblioteki w celu przeprowadzenia 
zajęć, zgłaszają to bibliotekarzowi na tydzień przed planowanym 
terminem. 

 

7. Zapotrzebowanie na materiały do zajęć należy składać dzień wcześniej 
(jeśli przy wyszukiwaniu potrzebna jest pomoc nauczyciela bibliotekarza). 

 

8. Wypożyczone materiały biblioteczne należy chronić przed zniszczeniem  
i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę  
na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.  

 

9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją - po 
uzgodnieniu z bibliotekarzem - odkupić bądź zwrócić inną o równej lub 
większej wartości.  

 

10. Za nieterminowy zwrot książek uczeń ponosi konsekwencje w postaci 
punktów ujemnych w ocenie zachowania.  

 

11. Pod koniec roku szkolnego książki i inne materiały biblioteczne powinny 
być zwrócone w ogłoszonym terminie. 

 
12. Uczniowie odchodzący ze szkoły zobowiązani są do natychmiastowego 

rozliczenia się z biblioteką.  



Regulamin  
Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej 

 

 
1. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej umożliwia korzystanie  

z Internetu, edukacyjnych programów multimedialnych oraz programów 
użytkowych. 

 

2. Z pracowni mogą korzystać grupy pod opieką nauczyciela lub 
bibliotekarza. 

 

3. Indywidualnie z pracowni można korzystać przed rozpoczęciem zajęć 
lekcyjnych oraz po ich zakończeniu. 

 

4. Korzystający z pracowni wpisują się do Rejestru użytkowników. 
 

5. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z komputerów zgodnie z ich 
przeznaczeniem, tj. w celach edukacyjnych i informacyjnych. Nie należy 
wykorzystywać komputerów do gier. 

 

6. Korzystać można jedynie z zainstalowanych programów. Zabrania się 
instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym 
oprogramowaniu. 

 

7. Rezerwacji stanowiska komputerowego można dokonywać  
u bibliotekarza. 

 

8. Jeżeli użytkownik opuści stanowisko na dłużej niż 10 minut bez 
zgłoszenia bibliotekarzowi, zostanie ono udostępnione kolejnemu 
użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych. 

 

9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy 
natychmiast zgłosić bibliotekarzowi. 

 

10. Dla komfortu pracy wszystkich korzystających z biblioteki należy 
zachować ciszę. 

 

11. Okrycia wierzchnie, torby, teczki itp. należy zostawiać w szatni. Nie 
wolno wnosić napojów i innych artykułów spożywczych. 

 

12. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, 
bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy 
użytkownika i zdecydowania o czasowym zakazie korzystania z ICIM. 

 

13. Po zakończeniu pracy należy wylogować się ze swojego konta. 
Stanowisko komputerowe należy pozostawić w idealnym porządku. 

 


