
 

Tu warto i wypada bywa . 
"Bez porz dnej biblioteki w porz dnej szkole porz dnie uczy  si  nie da" 

 

Jadwiga Andrzejewska 

 
 
Witamy na stronie biblioteki szkolnej Szko y Podstawowej nr 6 im. B ogos awionego Ksi dza Jana 
Nepomucena Chrzana .Znajdziecie tutaj informacje o dzia alno ci naszej biblioteki. 

 
  Biblioteka w naszej szkole  jest czynna w ka dy dzie  tygodnia: 

Poniedzia ek od godz.9.15  do  godz.10.15 

Wtorek          od godz.14.00 do godz.15.00 

roda             od godz. 8.20 do  godz.10.20 

Czwartek      od godz.11.20 do  godz.12.20 

Pi tek            od godz.9.20 do godz.11.20 

 
 

Biblioteka szkolna jest o rodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 
rodkiem edukacji, którego zadaniem jest s enie realizacji programu nauczania i wychowania oraz 

przygotowanie uczniów do korzystania z ró nych róde  informacji. 
Biblioteka bierze udzia  w pe nieniu podstawowych funkcji szko y w stosunku do uczniów: kszta cej, 
wychowawczej, opieku czej, kulturalnej. 

ównym celem pracy jest przygotowanie uczniów do samokszta cenia w dalszych etapach 
edukacyjnych. 
 
 
 
Regulamin: 

1. Z biblioteki szkolnej mog  korzysta  wszyscy uczniowie. 
2. Biblioteka czynna jest codziennie  
3. Ksi ki wypo ycza si  bezp atnie. 
4. Nie wolno przetrzymywa  ksi ek, bo czekaj  na nie inni. 
5. Ksi ki nale y szanowa . 
6. W bibliotece obowi zuje cisza. 



7. Na trzy tygodnie przed zako czeniem roku szkolnego wszystkie ksi ki nale y obowi zkowo 
zwróci  do biblioteki. 

8. Ksi  zagubion  lub zniszczon  ucze  powinien odkupi . 

 

REGULAMIN	CENTRUM	INFORMACJI	MULTIMEDIALNEJ	
 

1. Ze stanowisk komputerowych centrum mog  korzysta  wszyscy uczniowie i pracownicy 
szko y. 

2. Korzystanie z komputerów jest bezp atne. 
3. Ze stanowisk komputerowych mo na korzysta  w godzinach pracy biblioteki. 
4. Z jednego komputera mo e korzysta  jedna osoba. 
5. Komputer w centrum s y do wyszukiwania informacji w sieci Internet i w zainstalowanych 

programach multimedialnych oraz do przegl dania programów edukacyjnych dost pnych w 
bibliotece. 

6. Przed przyst pieniem do pracy nale y dokona  wpisu do zeszytu i sprawdzi  stan sprz tu. 
Wszelkie nieprawid owo ci nale y zg osi  nauczycielowi bibliotekarzowi. 

7. W centrum obowi zuje cisza. Nie wolno wnosi  napojów ani artyku ów spo ywczych. 
8. Programy multimedialne udost pniane s  jedynie na miejscu. 
9. Korzysta  mo na jedynie z zainstalowanych programów. Zabrania si  instalowania i 

dokonywania zmian w ju  istniej cych oprogramowaniach i ustawieniach systemowych. 
10. Zabrania si  zapisywania dokumentów na dysku twardym. 
11. ytkownik chc cy korzysta  p yty lub innych no ników ma obowi zek zg oszenia tego 

nauczycielowi. 
12. Nie wolno wykorzystywa  komputera do gier. 
13. ytkownik komputera musi posiada  elementarn  znajomo  obs ugi komputera i 

programu. 
14. Z drukarki i skanera mo na korzysta  wy cznie pracuj c na komputerze w centrum, po 

wcze niejszym zg oszeniu nauczycielowi. 
15. Wszelkie nieprawid owo ci w pracy komputera nale y zg asza  natychmiast. 
16. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowi zuj cych zasad nauczyciel ma prawo do 

natychmiastowego przerwania pracy u ytkownika. 
17. Nie stosowania si  do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska 

komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela. 

 

 



 

W naszej bibliotece obowi zuje 

KODEKS U MIECHU 

MOLA 
KSI KOWEGO 

 
 

Ka dy Mol codziennie rado nie si  u miecha. 
mazgajenie i marudzenie surowo zabronione. 
Ka dy Mol powinien pomaga  dzieciom niepe nosprawnym. 
Mole Ksi kowe cz sto u ywaj  magicznych s ów: 
prosz  prosz , dzi kuj , przepraszam. 
Mole Ksi kowe nie rozmawiaj  i nie przeszkadzaj  innym. 
Ka dy Mol ucha doros ych, a zw aszcza rodziców i nauczycieli. 
Mole szanuj  ksi ki i czasopisma.  
Mole szanuj  nauczycieli i kolegów. 
Mole  cz sto odwiedzaj  bibliotek . 
Mole i nie jedz  i nie pij  w bibliotece. 
 

 
 
Oto kilka danych statystycznych na temat naszej biblioteki:  

 czytelnicy - 83 
 ksi gozbiór: ksi ki – 3.400 woluminów 

 
 
Nauczyciele biblioteki: 
mgr Maria Nowacka 
 
 



 

 
 
Konkursy i akcje: 

 Akcja "Powi kszamy ksi gozbiór biblioteki szkolnej" podczas zebra  z rodzicami. Bardzo 
dzi kujemy wszystkim Rodzicom, którzy w cz  si  do akcji "Powi kszamy ksi gozbiór 
biblioteki szkolnej". 

 Szko a bierze udzia  w ogólnopolskiej akcji "CA A POLSKA CZYTA DZIECIOM".. 

				Zapraszamy	do	udzia u	w	konkursach	w	II	pó roczu	
 Trwa do ko ca kwietnia konkurs na najlepszego Mola Ksi kowego 

 Konkurs recytatorski dla klasy  II  i III- J. Tuwim i Jan Brzechwa – Maj 2014 r. 
  
 Konkurs plastyczny dla klas I- VI na wykonanie postaci Ojca w. Jana Paw a II 

 Konkurs recytatorski dla klas II  i III- J. Tuwim i Jan Brzechwa – Maj 2014 r. 

 Wybór najlepszego czytelnika - czerwiec 2014 r.. 

Je li	chcesz	dowiedzie 	si 	czego 	bli ej	na	temat	tych	konkursów,	zajrzyj	
do	biblioteki	szkolnej,	czekamy	na	Ciebie.	

Przy	bibliotece	szkolnej	dzia a	KO O	PRZYJACIÓ 	BIBLIOTECZNE,	które	prowadzi	Pani	
Maria	Nowacka	
Celem Ko a Bibliotecznego jest: 

 Kszta towanie emocjonalnego stosunku do ksi ki jako no nika wiedzy, idei, warto ci ludzkich 
 Wyrabianie podstawy bezinteresowno ci, pracy do spo eczno ci szkolnej, pracowito ci, 

sumienno ci i systematyczno ci, odpowiedzialno ci za przyj te obowi zki 
 Rozwijanie zainteresowa  czytelniczych 
 Wyrabianie nawyku poszanowania ksi ki 
 Doskonalenie techniki czytania 
 Rozwijanie wyobra ni twórczej, teatralnej 

Obowi zki Ko a Bibliotecznego to mi dzy innymi: 

 Dy ury w bibliotece 
 Udost pnianie ksi ek 
 Dbanie o porz dek ksi ek na pó kach 
 Prowadzenie wypo ycze  
 Kontrolowanie terminowego zwrotu ksi ek 
 Pomoc w pracy nad wzrostem czytelnictwa 
 Konserwacja ksi gozbioru 
 Pomoc we w czeniu do ksi gozbioru nowo zakupionych ksi ek 
 Piecz towanie nowych ksi ek 
 Dbanie o estetyczny wygl d biblioteki 



 Zapoznanie dzieci z najbardziej znanymi autorami literatury dzieci cej 
 Ksi ka dla dzieci ród em pomys ów do zabaw w teatr 
 Biblioteka - miejscem rozwijania zainteresowa  czytelniczych 

Do Ko a bibliotecznego nale  nasi mali bibliotekarze, 
którzy pomagaj  w bibliotece w czasie przerw i w wolnych chwilach: 

1. Bartczak Nikola- kl.VI 
2. Bodylska Ma gorzata – kl.VI 
3. Bukowska Katarzyna – kl. VI 
4. Cie lak Klaudia – kl.V 
5. Kubisiak Gabriela- kl.V 
6. Kubisiak Klaudia-kl.V 
7. Osiewa a Nicola Kl.VI 
8. Praczy ska Daria kl.V 
9. Skowro ska Amelia – kl.V 
10. Turska aneta – kl. V 
11. .Wawrzyniak Paula – kl.VI 

Uwaga! 
 
3 marca 2014 r.- Mi dzynarodowy Dzie  Pisarzy 
27 marca 2014 r.- Mi dzynarodowy Dzie  Teatru 
2 kwietnia 2014 r. - Mi dzynarodowy Dzie  Ksi ki dla Dzieci 
23 kwietnia 2014 r. - wiatowy Dzie  Ksi ki i Praw Autorskich 
8 maja 2014 r. - Dzie  Bibliotekarzy i Bibliotek. 
 

POLECAMY	CIEKAWE	KSI KI:	

 

 
 
Ksi ki z serii „Franklin” 
Ksi ki z serii "Martynka" 
Sempe, Goscinny "Nieznane przygody Miko ajka", "Nowe przygody Miko ajka" 
 
Wszystkie te ksi ki s  dost pne w naszej bibliotece.         Zapraszamy! 



BIBLIOTEKA	SZKOLNA	
 


