REGULAMIN UŻYTKOWANIA SZAFEK SZKOLNYCH
w Szkole Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego
w Olsztynie
§ 1. Postanowienia ogólne
1. „Regulamin użytkowania szafek” określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania
szafek szkolnych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego
w Olsztynie.
2. Z szafek szkolnych korzystają wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana
Liszewskiego w Olsztynie.
3. Uczeń rozpoczyna użytkowanie szafki po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem
i podpisaniu oświadczenia o zapoznaniu się z nim.
4. Każda szafka posiada numer przypisany do konkretnego ucznia.
5. Ewidencję korzystania z szafek szkolnych prowadzi i przechowuje kierownik gospodarczy.
§ 2. Podstawowe zadania i obowiązki użytkowników szafek
1. Szafki szkolne służą uczniom do przechowywania ubrań, książek, pomocy naukowych oraz
innych przedmiotów związanych z przebywaniem ucznia na terenie szkoły.
2. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość, dba o jej należyte użytkowanie
i poszanowanie.
3. Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady
higieny i bezpieczeństwa.
4. Zabrania się przechowywać w szafce przedmiotów niebezpiecznych- ostrych, łatwopalnych,
substancji chemicznych itp., oraz przedmiotów wartościowych, za utratę których szkoła nie
ponosi odpowiedzialności.
5. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki naklejania, napisów, rysunków oraz
innych działań mających trwały skutek.
6. Uczeń nie może zamieniać się na szafki z innymi użytkownikami szafek.
7. Ewentualne kradzieże mienia i wszelkie uszkodzenia i usterki szafki powinny być zgłaszane
przez ucznia do wychowawcy lub kierownika gospodarczego szkoły.
8. Na koniec roku szkolnego uczniowie zobowiązani są do opróżnienia szafki ze wszystkich
znajdujących się tam przedmiotów i oddania klucza.
9. Wszystkie przedmioty pozostawione w szafkach na okres wakacji zostaną usunięte przez
pracowników szkoły.

10. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły i wychowawcy mają prawo sprawdzić
zawartość szafki w obecności ucznia.
11. Uczeń ma obowiązek kulturalnego i spokojnego zachowywania się w szatni, w sposób
bezpieczny dla siebie i innych oraz zachowania szczególnej ostrożności podczas otwierania
i zamykania drzwi od szafki.
12. Za umyślne uszkodzenia szafki przez ucznia odpowiedzialność materialną ponoszą jego
rodzice.
§ 3. Zasady użytkowania szafek
1. Uczeń podpisem na liście potwierdza odebranie klucza z numerem szafki i zapoznania się
z Regulaminem użytkowania szafek.
2. Szafa jest przydzielana uczniowi na cały etap edukacyjny. W uzasadnionych przypadkach
można dokonać zmiany szafki.
3. Uczniowie kontynuujący naukę w szkole ponownie otrzymają klucz po rozpoczęciu nauki
w nowym roku szkolnym.
4. Uczniowie, którzy nie zwrócą klucza na koniec roku szkolnego, będą obciążeni kosztem
wymiany wkładki.
5. Zabrania się dorabiania kluczy we własnym zakresie.
6. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia klucza, uczeń ponosi koszt dorobienia klucza lub
wymiany wkładki.
7. Uczniowie są odpowiedzialni za prawidłowe zamykanie szafki, nie pozostawianie klucza
w zamku oraz nieudostępnianie go innym osobom.
§ 4. Postanowienia końcowe
1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach szkolnych.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Szkoły oraz w szatni szkolnej.
3. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem decyzje rozstrzygające podejmuje
Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

