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§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin korzystania z szafek szkolnych określa szczegółowe zasady oraz 

organizację ich użytkowania przez uczniów  Szkoły Podstawowej w Świeszynie. 

2. Szafki szkolne są własnością Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie. 

3. Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki  

w szkole. 

4. Na każdej szafce znajduje się numer, który przypisany jest do danego ucznia. 

5. Pracownicy szkoły mają prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości 

w zakresie dysponowania i użytkowania szafek szkolnych. 

6. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania książek, zeszytów oraz 

pomocy naukowych związanych z funkcjonowaniem szkoły. 

 

§ 2 Obowiązki szkoły 

1. Szkoła zapewnia uczniom przydział szafek. 

2. Pedagog szkoły prowadzi ewidencję korzystania z szafek. Ewidencja jest 

przechowywana w sekretariacie szkoły. 

3. Wychowawca klasy tworzy listę uczniów z przydzielonymi numerami szafek i do dnia 

15 września przekazuje ją dyrektorowi szkoły. 

 

§ 3 Obowiązki użytkowników szafek 

 
1. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną, powinien zadbać o jej  należyte użytkowanie  

i poszanowanie oraz utrzymanie w porządku. 

2. Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniać się 

z nimi na szafki. 

3. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość. 

4. Nie wolno przechowywać w szafce żadnych przedmiotów szklanych, produktów 

spożywczych, napojów z niebezpiecznym zamknięciem, brudnej odzieży, butów, 

substancji chemicznych lub biologicznych, mogących stwarzać zagrożenie dla 

społeczności szkolnej. 

5. W szafkach  nie należy przechowywać rzeczy wartościowych, za utratę których szkoła 

nie ponosi odpowiedzialności. 

6. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków  

i naklejania czegokolwiek oraz innych działań mających skutek trwały. 

 

§ 4 Klucze i zasady ich użytkowania 

1. Każdy zamek posiada dwa klucze: jeden do użytku ucznia, drugi – zapasowy – 

pozostaje w szkole i nie podlega wydawaniu. 

2. Uczeń otrzymuje klucz do szafki po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem  

i pisemnej akceptacji jego zapisów. 
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3. Uczeń zwraca klucz przed zakończeniem roku szkolnego. Zwrotu dokonuje się do 

wychowawcy.  

4. Uczniowie kontynuujący naukę w szkole ponownie otrzymują klucz po rozpoczęciu 

nauki w nowym roku szkolnym. 

5. Uczniowie, którzy w danym roku kończą naukę w szkole, zobowiązani są do zwrotu 

klucza najpóźniej w ostatnim dniu danego roku szkolnego. Uczniowie, którzy nie 

zwrócą klucza, będą obciążeni kosztem wymiany wkładki. 

6. Uczniowie przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz przed odebraniem 

dokumentów. 

7. W przypadku zagubienia klucza lub jego uszkodzenia, uczeń zobowiązany jest do 

powiadomienia o tym fakcie wychowawcę. Użytkownik szafki ponosi koszt dorobienia 

klucza lub wymiany wkładki.  

8. Klucza do szafki nie należy pozostawiać w zamku. 

 

§ 5 Kontrole i zasady ich przeprowadzania 

1. Stan szafki może być sprawdzany przez dyrektora, wychowawcę lub pedagoga  

obecności jej użytkownika raz w miesiącu. 

2. W celu sprawdzenia prawidłowości użytkowania szafek, przeprowadza się kontrole 

okresowe. 

3. Kontrole okresowe przeprowadza komisja powoływana przez dyrektora szkoły,  

w skład której wchodzą: przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, wychowawca, 

pedagog lub dyrektor. Kontrole są przeprowadzane w obecności użytkownika szafki. 

4. W sytuacjach: uzyskania przez szkołę informacji o możliwości przechowywania przez 

ucznia rzeczy zabronionych niniejszym regulaminem, na wniosek policji lub innych 

organów do tego uprawnionych, na żądanie rodziców ucznia – przeprowadzane są 

kontrole nadzwyczajne. 

5. Kontrolę nadzwyczajną przeprowadza się komisyjnie. Z kontroli sporządza się 

protokół. 

 

 

§ 6 Przypadki szczególne 

1. W przypadku zniszczenia szafki szkolnej, rodzice ucznia ponoszą koszty jej naprawy. 

2. W przypadku podejrzenia o przechowywanie w szafce substancji niebezpiecznych, 

odurzających, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu społeczności szkolnej, dyrektor 

ma prawo do komisyjnego otwarcia i wglądu do szafki. W takim przypadku 

sporządzany jest pisemny  protokół.   

 

§ 7 Postanowienia końcowe 
1. Uczeń oraz jego rodzic/prawny opiekun własnoręcznym podpisem przyjmują do 

wiadomości i stosowania niniejszy regulamin. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Prezydium Rady Rodziców, 

Prezydium Samorządu Szkolnego oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świeszynie. 
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3. Niniejszy  regulamin jest udostępniony na stronie internetowej szkoły. 

 

 

Rada Rodziców                                    Samorząd Szkolny                               Dyrektor   

 

 

 

 

 

 

 

 


