
INFORMACJA 

Biblioteka szkolna  uruchomiła  możliwość rezerwowania książek oraz sprawdzania  stanu  

wypożyczeni przez Internet. 

Jak to zrobić? Oto krótka instrukcja: 

1. Wejdź na stronę internetową  szkoły: www.mysp.edu.pl 

2. Zakładka PO LEKCJACH a następnie BIBLIOTEKA 

3. WYBIERZ  Katalog Online  

4. Otworzy się strona główna. 

 

 
 

5. Można tu sprawdzić czy poszukiwana przez Nas książka jest w zbiorach biblioteki lub 

kiedy zostanie zwrócona. 

6. Jeśli chcemy zamówić książkę lub sprawdzić jakie książki mamy  wypożyczone i kiedy 

trzeba je zwrócić,  należy założyć sobie konto klikając na ikonkę z kluczami (prawy górny 

róg). 

7. Pojawi się komunikat, żeby się zalogować . 

8. W tym miejscu należy wybrać „Załóż konto”.  Loginem będzie adres mailowy,                           

w przypadku uczniów klas 4-7 i gimnazjum adres który dostali na lekcjach informatyki 

(imię_nazwisko@spwmy.edu.pl – klasy 4-7, imię_nazwisko@zspwmy.edu.pl.) Loginem 

dla uczniów klas 1-3 będzie adres mailowy rodzica, który został podany wychowawcy  

klasy  (adres mamy, jeśli  nie był podany to adres mailowy taty, w przypadku rodzeństwa,  

to dziecku  którego imię zaczyna się na wcześniejszą literę alfabetu przyporządkowany 

jest adres mamy a kolejnemu taty). Jeśli chcą Państwo, żeby był to inny adres należy 

skontaktować  się z biblioteką: mail aleksandra_kowalik@spwmy.edu.pl , tel. 22 462 85 

20 lub 22 462 85 21 wew. 34). 

 

http://www.mysp.edu.pl/
https://m017751.molnet.mol.pl/
mailto:imię_nazwisko@spwmy.edu.pl
https://m017751.molnet.mol.pl/


  
 

9. Na adres mailowy, który jest loginem przyjdzie wiadomość  z linkiem, po kliknięciu 

którego będzie można ustawić swoje hasło (nie może być takie samo jak do dziennika 

elektronicznego). 

10. Po zalogowaniu można sprawdzić stan wypożyczeń dziecka klikając w niebieską ikonkę. 

 

 
 

11. Aby sprawdzić  czy potrzebna Nam książka jest  w zbiorach biblioteki  i  ją zamówić  

należy wpisać jej tytuł w pole wyszukiwania.   

12. Gdy np. szukamy „Dzieci z Bullerbyn”  pojawiają Nam się następujące wyniki 

wyszukiwania,  nie oznacza to to, że jest tylko 7 pozycji,  pod każdą niebieską ikonką            

z książką umieszczone są poszczególne egzemplarze. 

 



 
 

 

 
 

13. Można tu zobaczyć czy książki są wypożyczone i kiedy powinny być zwrócone. 

Jeżeli  książka jest do wypożyczenia to ma status „Dostępna” i wtedy można ją 

zarezerwować. Klikając w „Rezerwuj”.   

 



 

 
 

14. Pojawi się wtedy komunikat „Rezerwacja nie potwierdzona”. Oznacza to, że trzeba czeka, 

aż bibliotekarz potwierdzi rezerwację. 

 

 
 

 

15. Status rezerwacji można sprawdzić na swoim koncie w zakładce „Rezerwacje”.  Tu 

również można usunąć rezerwację klikając „Usuń rezerwację”. 

 



 
 

16. Po potwierdzeniu rezerwacji przez bibliotekarza, książka będzie „czekała” na odbiór przez               

5 dni.  

 

Zapraszamy do biblioteki. 


