Regulamin korzystania z szafek szkolnych
w Szkole Podstawowej nr 18 w Sosnowcu

I.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin korzystania z szafek uczniowskich określa szczegółowe zasady
oraz organizację użytkowania szafek przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 w
Sosnowcu
2. Szafki stanowią własność szkoły i są udostępnianie uczniom nieodpłatnie.
3. Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki w
szkole.
4. Każda szafka posiada klucz do użytku uczniów.
5. Nie wolno samodzielnie dorabiać kluczy do szafek.
6. Pracownicy szkoły mają prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości
w zakresie dysponowania, użytkowania szafki szkolnej.
7. Rodzic i uczeń wypełniają oświadczenie, w którym wyraża zgodę na kontrolę
zawartości szafki udostępnianej przez Szkołę oraz zobowiązują się do uiszczenia kwoty
30 zł w przypadku zagubienia klucza lub jego uszkodzenia. (załącznik 1.)
8. Użytkownikiem jest ta osoba, której przydzielono szafkę.

II.

Zadania i obowiązki użytkowników szafek.

1. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania książek, pomocy naukowych
oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły.
2. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
3. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną, powinien zadbać o jej należyte użytkowanie
i poszanowanie.
4. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji
chemicznych lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności
szkoły.
5. Uczeń powinien przechowywać w szafce rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady
higieny i bezpieczeństwa.
6. W szafkach nie należy przechowywać rzeczy wartościowych, za utratę których szkoła
nie ponosi odpowiedzialności.
7. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków oraz
innych działań mających skutek trwały.

8. Uczeń nie może zamieniać się na szafki z innymi użytkownikami szafek.
9. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki uczeń powinien
zgłosić do wychowawcy, który informację przekazuje do sekretariatu szkoły.
10. W trakcie zajęć lekcyjnych korzystanie z szafek jest zabronione za wyjątkiem sytuacji
szczególnych, np. zwolnienia ucznia z części zajęć przez rodzica, wyjścia ma konkursy,
zawody itp.
11. Pod koniec roku szkolnego użytkownik szafki zobowiązany jest do opróżnienia szafki
ze wszystkich znajdujących się tam przedmiotów i oddania klucza wychowawcy, który
przekazuje klucze do sekretariatu szkoły.
Klucze i zasady ich użytkowania

III.

1. Uczeń zwraca klucz przed zakończeniem roku szkolnego na ręce wychowawcy.
2. W przypadku zagubienia klucza lub jego uszkodzenia uczeń ponosi koszt klucza w
wysokości 30 zł.
3. Zabrania się dorabiania klucza we własnym zakresie.
4. Uczeń zabezpiecza swoje mienie poprzez prawidłowe zamykanie szafki, nie pozostawia
klucza w zamku oraz nie udostępniana go innym osobom.

IV.

Przypadki szczególne

1. W przypadku, kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej, ponosi on
całkowite koszty związane z naprawą szafki.
2. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi Dyrektor Szkoły.
3. Dyrektor szkoły ma prawo do kontroli zawartości szafki, komisyjnego otwarcia i
wglądu do szafki. W takim przypadku sporządzany jest pisemny protokół.

V.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku nieprzestrzegania postanowień regulaminu konsekwencje wobec uczniów
wyciąga Dyrektor Szkoły.
2. Uczeń własnoręcznym podpisem przyjmuje do wiadomości i stosowania niniejszy
regulamin. (załącznik 2)
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Załącznik 1 do Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 18 w
Sosnowcu
Sosnowiec dnia……………………………
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na kontrolę zawartości szafki udostępnianej przez Szkołę Podstawową nr 18
mojemu synowi/córce .............…………………………………….…………………………..
z klasy ……………………bez wcześniejszego poinformowania mnie. Zobowiązuję się do
uiszczenia kwoty 30 zł w przypadku zagubienia klucza lub jego uszkodzenia.
…………………………………………
Podpis rodzica (prawnego opiekuna)
…………………………………………
Podpis ucznia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Załącznik 2 do Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 18 w
Sosnowcu
Sosnowiec dnia……………………………
Oświadczenie ucznia
Imię i nazwisko ucznia………………………………….
Klasa …………………
Przyjmuje do wiadomości i stosowania Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Szkole
Podstawowej nr 18 w Sosnowcu
…………………………………………
Podpis ucznia

