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 ,,BIBLIOTEKA JEST MIEJSCEM ZACZAROWANYM. 

BLISKO TU DO BAJKI I PRAWDY,
 DO UŚMIECHU I WZRUSZEŃ “

( BARBARA LEWANDOWSKA)
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NASZA BIBLIOTEKA posiada wypożyczalnię i czytelnię                                         
z wolnym dostępem do półek. 

Dzięki temu uczniowie czują się swobodnie,
         wybierając literaturę godną uwagi,by podążyć w świat                

fantazji i marzeń z bohaterami literackimi.

W czasie przerw i po zajęciach przebywają w czytelni,w której odrabiają lekcje, 
czytają książki z literatury pięknej i popularnonaukowej.

Rozwijają umiejętności edukacyjne, korzystając z bezpiecznych i sprawdzonych 
stron internetowych dla dzieci i młodzieży.

 W bibliotece uczniowie kształtują zdolności:
recytatorskie,plastyczne,czytelnicze,techniczne,literackie, 

uczestnicząc w różnorodnych formach zajęć z książką w roli głównej.
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ZAPRASZAMY NA KRÓTKĄ 

WYCIECZKĘ 

DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.
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uczennice koła przyjacióŁ biblioteki
                                             Oktawia Redwanz

                                       Zosia Stanisławczyk

                                              Małgosia Szwajcer

                                                  Julia Kruglik

                                      Zosia Stanisławczyk

                                       Wanesa Wawryca

                                         Hania Szymanek

                                    Natalia Krzyszkowska         
                                                            

12



13



regulamin biblioteki szkolnej

1. Biblioteka:

● jest miejscem rozwoju intelektualnego, czytelniczego uczniów,
● posiada wypożyczalnię i czytelnię,
● czynna jest w godzinach określonych harmonogramem pracy bibliotekarki,
● udostępnia swoje zbiory czytelnikom na czas trwania zajęć 

dydaktycznych, w czasie przerw, po lekcjach, jak również na okres ferii    
i wakacji.

·        udostępnia swoje zbiory czytelnikom na czas 
trwania zajęć dydaktycznych, w czasie przerw, po 
lekcjach, jak również na okres ferii i wakacji.

  2. Przed wejściem do biblioteki uczniowie obowiązkowo 
dezynfekują ręce.
  3. Osoba wypożyczająca i zwracająca książki 
zobowiązana jest do
      zasłonięcia ust oraz  nosa.
  4. Do biblioteki uczniowie wchodzą bez jedzenia i 
napojów.

 5. Z biblioteki korzystają jedynie uczniowie i  nauczyciele.
  6.Wypożyczenia  książek odbywają się według 
harmonogramu ( każda klasa
     korzysta z księgozbioru biblioteki w określonych 
godzinach ).
     7. Nauczyciel polonista informuje bibliotekarkę o 
przygotowaniu lektur do
     wypożyczenia uczniom.
  8.Uczeń wypożycza książki do domu na okres dwóch tygodni. Nie dotyczy

to lektur oraz podręczników.

 9.Podręczniki udostępniane są uczniom we wrześniu bieżącego roku

szkolnego.

10.Przez pierwsze dwa tygodnie września udostępnia się uczniom 

tylko podręczniki.

 11.Jeżeli źródła wiedzy zostaną zgubione lub zniszczone, czytelnik

zobowiązany jest odkupić takie same.

 12.Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego czytelnik ma

     obowiązek zwrócić  podręczniki oraz inne książki.

     13.Uczniowie zwracają książki i podręczniki w wyznaczone na to miejsce

    w szkole( hol przy bibliotece), gdzie podlegają dwudniowej kwarantannie

    w kartonowych  pudełkach oznaczonych datą zwrotu.

 14.W czytelni przebywa nie więcej niż 16 osób.

15.Czytelnia jest miejscem cichej pracy ucznia i nauczyciela.

 16. Pytania dotyczące wypożyczeń zasobów bibliotecznych należy

       kierować do bibliotekarki  poprzez dziennik elektroniczny Librus.
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2.Przed wejściem do biblioteki uczniowie obowiązkowo dezynfekują

 ręce.

3.Osoba wypożyczająca i zwracająca książki zobowiązana jest do przebywania 
w maseczce. 

4. Każda klasa wypożycza książki według ustalonego harmonogramu. 

5.Do biblioteki uczniowie wchodzą bez jedzenia i napojów.

6.Z biblioteki korzystają uczniowie i pracownicy szkoły.

7.Uczeń wypożycza książki do domu na okres dwóch tygodni. Nie dotyczy to 
lektur oraz podręczników.
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8.We wrześniu  wypożycza się uczniom tylko podręczniki i lektury.

9.Jeżeli źródła wiedzy zostaną zgubione lub zniszczone, czytelnik 
zobowiązany jest odkupić takie same.

10.Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego czytelnik ma 
obowiązek zwrócić  podręczniki oraz inne książki do wypożyczalni.

11.Zwroty książek i podręczników odbywają się w wyznaczonym na to miejscu 
w szkole( hol przy bibliotece), gdzie podlegają dwudniowej kwarantannie.

12.W czytelni przebywa nie więcej niż 20 osób.
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13.Czytelnia jest miejscem cichej pracy ucznia i nauczyciela.

14.Pytania dotyczące wypożyczeń zasobów bibliotecznych należy kierować do 
bibliotekarki  poprzez dziennik elektroniczny Librus.
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   PROŚBY  KSIĄŻKI

● Nie zaginaj rogów, używaj zakładki, na półce mnie stawiaj.
● Nie czytaj, gdy jadasz, nie brudź mnie rękami, to ci będę służyć 

całymi latami.
● Nie pisz i nie rysuj tuszem na mych kartkach, bowiem będę nic 

nie warta.
● Kiedy moje kartki wyrwiesz i wyrzucisz, wiedz, że wtedy nigdy 

do nich nie powrócisz.
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ZŁOTE MYŚLI O KSIĄŻCE

● ,,NAZYWAMY KSIĄŻKĘ PRZYJACIELEM. I SŁUSZNIE, BO 
NAPRAWDĘ NIE ZNAJDZIESZ NA ŚWIECIE WAŻNIEJSZEGO 
PRZYJACIELA NAD KSIĄŻKĄ.”                                           
( GUSTAW MORCINEK )

● ,,WSZYSTKO, CO WE MNIE DOBRE, ZAWDZIĘCZAM KSIĄŻCE.”     
( MAKSYM GORKI )
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● ,,CZYTANIE DOBRYCH KSIĄŻEK JEST NICZYM ROZMOWA         
Z NAJWSPANIALSZYMI LUDŹMI MINIONYCH CZASÓW.”
( KARTEZJUSZ )

● ,,POWIEDZ MI, JAKIE KSIĄŻKI MASZ W DOMU, A POWIEM CI, 
KIM JESTEŚ.”

     ( JAROSŁAW IWASZKIEWICZ )

● ,,KTO CZYTA KSIĄŻKI, ŻYJE PODWÓJNIE.”
( UMBERTO ECO )

● ,,CZYTAJMY, BO CZYTANIE JEST PODWÓJNYM ŻYCIEM.”
     ( JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI )
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● ,,KSIĄŻKA  NIEROZDZIELNY TOWARZYSZ, PRZYJACIEL BEZ 
INTERESU, DOMOWNIK BEZ UPRZYKSZENIA.”
( IGNACY KRASICKI )

● ,,POKÓJ BEZ KSIĄŻEK JEST, JAK CIAŁO BEZ DUSZY.”
     ( CYCERON )

● ,,GDY KTOŚ CZYTA, ZAWSZE SIĘ CZEGOŚ NAUCZY, ALBO 
ZAPOMNI O TYM, CO MU DOLEGA, ALBO ZAŚNIE- W KAŻDYM 
BĄDŹ RAZIE - WYGRA.
( HENRYK SIENKIEWICZ )
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KONIEC 

CZĘŚCI I
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