REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH
w roku szkolnym 2014/15
w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim
I. Postanowienia ogólne. Zasady nabywania szafek szkolnych
1. W ysokość kaucji za użytkow anie szafki wynosi 30 zł na rok szkolny.
2. Uczeń nabyw a praw o do korzystania z szafek w okresie pobierania nauki w szkole w chwili opłaty
za w ynajem szafki przez rodziców.
3. W ynajem szafek odbyw a się co roku (na początku roku szkolnego, w yznaczone dni zostaną podane
do w iadom ości publicznej, na stronie internetow ej szkoły i na tablicy ogłoszeń) aż do w yczerpania
posiadanych przez R adę Rodziców szafek w edług następującej kolejności zgłaszania przez Rodziców
chęci skorzystania z najm u:
Z

uczniow ie klas sportowych

Z

pozostali uczniow ie klas IV - VI

V

uczniow ie klas I - III

4. W chw ili rezygnacji z użytkow ania szafki kwota ulega zw rotowi.
5. Szafki szkolne znajdują się w yłącznie na terenie Szkoły w m iejscu w yznaczonym przez Dyrekcję
Szkoły i nie m ogą być z niej wyniesione.
6. Rada R odziców w spółpracuje z D yrekcją Szkoły w zakresie praw idłow ego użytkow ania szafek
szkolnych i ich właściw ej dyspozycji.
7. D yrekcja Szkoły, nauczyciele oraz pracow nicy adm inistracyjni m ają praw o zw racać uw agę na
wszelkie przejaw y niepraw idłow ości w zakresie: dysponow ania, użytkow ania oraz opłat za wynajem
za szafki szkolne.
8. W gląd do ew idencji użytkow ania szafek m ają D yrekcja Szkoły, członkow ie Rady Rodziców.
9. Środki finansow e uzyskane z gospodarow ania szafkam i zostaną przeznaczone na:
a) bieżącą konserw ację szafek (m alow anie, naprawy, w ym ianę zam ków itp.)
b) odtw orzenie stanu posiadania w przypadku całkow itego zniszczenia szafek.
c) utw orzenie rezerw y finansow ej zw iązanej z polityką gospodarow ania szafkam i.
10. Szafki szkolne służą uczniom do przechow yw ania obuw ia i ubrań oraz innych przedm iotów
zw iązanych z funkcjonow aniem ucznia w szkole.
12. Uczeń, który otrzym ał szafkę szkolną zobow iązany je st do jej należytego użytkow ania i
poszanowania.
13. U czniow ie korzystający z szafek zobow iązani są znać i stosow ać postanow ienia niniejszego
Regulam inu.

11. Obowiązki użytkowników szafek
1. Użytkow nik szafki ponosi odpow iedzialność za jej zaw artość.
2. Uczniow ie m ają obow iązek utrzym yw ać szafki w czystości.
3. N iedopuszczalne je st przechow yw anie w szafkach szkolnych substancji chem icznych, np.
w ytw arzających nieprzyjem ne zapachy, żrących, itp.
4. Zabrania się dokonyw ać w ew nątrz i na zew nątrz szafki napisów , rysunków , przyklejania plakatów,
zdjęć.
5. Uczeń nie m oże udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom , a także zam ieniać się z nimi na
szafki.

6. Ew entualne kradzieże m ienia oraz w szelkie uszkodzenia szafki pow inny być natychm iast zgłaszane
przez ucznia w ychow aw cy, a w przypadku jeg o nieobecności - Dyrekcji.
7. Spraw ca um yślnego uszkodzenia lub zniszczenia szkolnej szafki ponosi całkow ity koszt zw iązany z
jej napraw ą lub zakupem nowej.
8. Uczeń nie pow inien przechow yw ać w szafce: przedm iotów szklanych, niezjedzonych kanapek i
innej żyw ności, napojów z niezabezpieczonym zam knięciem , brudnej odzieży.
9. Pod koniec roku szkolnego uczeń zobow iązany jest, przed oddaniem klucza do opróżnienia szafki.

III. Klucze i zasady ich użytkowania
1. Uczeń otrzym uje klucz do szafki, który podlega zw rotow i przed zakończeniem roku szkolnego.
Zw rotu dokonuje się na ręce w ychow aw cy najpóźniej w ostatnim tygodniu nauki.
2. Każda szafka posiada dw a klucze: jeden do użytku ucznia i drugi zapasow y, który pozostaje w
szkole i nie podlega w ydaw aniu..
3. W przypadku zniszczenia lub zgubienia klucza rodzic ponosi koszt w ykonania jeg o kopii.
4. Z abrania się uczniom sam odzielnego dokonyw ania jakichkolw iek napraw szafek szkolnych.
5. U czniow ie zabezpieczają swoje m ienie pozostaw ione w szafkach poprzez ich zam ykanie,
niepozostaw ianie klucza w zam ku i nieudostępnianie go innym osobom .
6. Z abrania się sam odzielnego dorabiania kluczy.

IV. Kontrole i zasady ich przeprowadzania
1. Szafki m o g ą być kontrolow ane na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
2. W celu spraw dzenia praw idłow ości użytkow ania szafek przeprow adza się kontrole okresow e.
3. K ontrole okresow e przeprow adza kom isja pow oływ ana przez D yrektora Szkoły, w skład której
w chodzą przedstaw iciel Sam orządu U czniow skiego, nauczyciel, pedagog lub D yrektor Szkoły.
4. Kontrole nadzw yczajne przeprow adzane są w sytuacjach: uzyskania przez szkołę podejrzenia o
m ożliw ości przechow yw ania przez ucznia rzeczy zabronionych niniejszym regulam inem , - na wniosek
policji lub innych organów do tego upraw nionych, - na żądanie rodziców ucznia, - w zw iązku z
m ożliw ością popełnienia czynu zabronionego.
5. Kontrolę nadzw yczajną przeprow adza się kom isyjnie. Z kontroli sporządza się protokół.

V. Postanowienia końcowe
1. Rada R odziców i Szkoła nie ponoszą odpow iedzialności za rzeczy pozostaw ienie w szafkach
szkolnych.
2. Uczeń oraz jego rodzic w łasnoręcznym podpisem przyjm ują do w iadom ości i stosow ania niniejszy
regulam in.
3. W przypadku niew yw iązyw ania się przez ucznia z postanow ień regulam inu D yrektor Szkoły może
odebrać uczniow i prawo korzystania z szafki szkolnej.
4. W sprawach nie unorm ow anych w niniejszym R egulam inie decyzje rozstrzygające podejm uje
D yrektor Szkoły w porozum ieniu z R adą Rodziców.
5 . Regulam in w chodzi w życie z dniem podpisania przez D yrektora Szkoły i P rzew odniczącą Rady
Rodziców.
N iniejszy regulam in uzgodniono dnia 23 w rześnia 2014 r

