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REGULAMIN UŻYTKOWANIA SZAFEK
SKRYTKOWO – ODZIEŻOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. KRÓLOWEJ JADWIGI W TŁUSZCZU
I.

Postanowienia ogólne

§1
1. Niniejszy Regulamin użytkowania szafek skrytkowo – odzieżowych, zwany w dalszej
treści
„Regulaminem,” określa szczegółowe zasady oraz organizacji użytkowania szafek przez
uczniów Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu
2. Szafki stanowią własność Szkoły
II. Użytkowanie szafek
§3
1. Szafka szkolna jest przydzielana na okres trwania nauki w szkole.
2. Z szafki korzystają dwie osoby.
3. Szafki służą do przechowywania obuwia i ubrań oraz innych przedmiotów niezbędnych
uczniom na terenie Szkoły ( obuwie należy dodatkowo przechowywać w worku lub
reklamówce).
4.Uczeń użytkujący szafkę powinien zadbać o jej poszanowanie i wykorzystanie zgodnie z
przeznaczeniem.
5. Nie jest dozwolone oklejanie, malowanie ani jakiekolwiek inne oznaczanie szafek.
6. Po zakończeniu nauki w szkole uczeń zdaje szafkę w idealnym stanie.
§4
1. W przypadku zgubienia klucza, Uczeń informuje o tym fakcie i ponosi koszt dorobienia
klucza zapasowego.
2. Sprawca zniszczenia szafki, ponosi całkowite koszty związane z jej naprawą.
3. W przypadku kradzieży mienia z szafki Uczeń ma obowiązek natychmiastowego
zawiadomienia Dyrekcji Szkoły o zaistniałej sytuacji.
§5
1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach.
2. Uczeń nie powinien przynosić i pozostawiać w szafce rzeczy i przedmiotów
niezwiązanych z czasem pobytu w Szkole, a w szczególności przedmiotów
wartościowych.
3. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach substancji chemicznych oraz
wszelkich innych
wytwarzających nieprzyjemne zapachy, żrących, korodujących itp.
4. W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie substancji odurzających, narkotyków oraz
alkoholu lub innych określonych w pkt. 3, Dyrekcja Szkoły ma prawo komisyjnego
otwarcia i wglądu do szafki. Każdorazowo w takim przypadku sporządzany jest pisemny
protokół.
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5. W przypadku przeszukania szafki przez Policję lub inne organy do tego uprawnione,
sporządzany jest protokół przeszukania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

III. Postanowienia końcowe
§6
1. Regulamin opracowuje Dyrekcja Szkoły.
2. Aktualny Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www szkoły.
3. Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować się do
postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W wypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu konsekwencje wobec uczniów
wyciąga Dyrektor Szkoły, po zasięgnięci opinii Samorządu Uczniowskiego, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz przepisy oświatowe.
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