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REGULAMIN UZYTKOWANIA
SZAFEK SZKOLNYCH

w SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 97

w ZESPOLE SZKOL Nr 7
WE WROCLAWIU

$ 1. Przeplsy og6lne

Niniejs4y Regulamin okre5la szczeg6lowe zasady oraz organizacjg u2ytko-
wania majqtku ruchomego w postaci szalek szkolnych przez uczni6w Szkoly
Podstawowej Nr 97 w Zespole Szk6l Nr 7 we Wroclawiu
Szafki szkolne sq wlasnoSciq Szkoly Podstawowej Nr 97 w Zespole Szkol Nr 7
we Wrodawiu.
Dysponoraniem i rozliczaniem majqtku ruchomego w postaci szafek szkol-
nych zajmuje sig wicedyrektor Szkoty Podstawowej Nr 97.
Pracownicy plac6wki maje pftlwo zotrae,e uwagg na wszelkie pzejawy
nieprawidfowo5ci w zakresie dysponowania i u2ytkowania szafek szkolnych.
Jedna szafka jest przeznaczoru dla jednego ucznia (zzaslne2eniem pkt.6).

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig korzystanie z jednej szafki
przezdw6ch ucznifivt.
Szafti szkolne man slu2yf ueniom do przeehorywania obuwia t ubrah oraz

innych pzedmiot6w niezbgdnych na terenie szkoly.

S 2. Obowiqzki ufitkownik6w szafek

U2ytkownik szalki ponosi odpowiedzialnofif za iel zawarto$l.
U szefr ma obowi qzek ulrzy myw aG szaf kq w czy slofici.
Zabronione jest przeehowywanie w szalcn kr6tkoterminowej 2ywnoSci (np.

kanapek) brudnej, pzepoconej odzie2y oraz wszelkiego rodzaju przedmiot6w

niebezpiecznych.
Uczefi nie powinien przynosi| zeczy i przedmiot6w nieni4zanych z jego

pobytem w szkole, aw azs;zeg6lno6ci przedmiot6w warto6ciovvych.

Zabrania sig dokonryae wewnqtrz i na zewnqtrz szafki napis6w, rysunk6w,
pzyklejania plakat6w, zdjgd itp. oraz innych dzialafi majqcych skutek tnraly.
Uczefi nie mo2e udostgpniae przydzelonej szafki innym uc,zttiom, a tak2e

zamieniad sig z nimi na szafhi.
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7. Uczefi zabezpiecza swoje mienie pozostawione w sTr,lcr pogrzez jej

zamykanie, niryznstawia'ie kUcza w zamku i nieudostepnianie go innym

osobom.
8. Ewentualne kadzie2e mienia ora,z wszelkie uszkodzenia szafki porinny by6

natychmiast zglaszare przez ucznia urychowawcy, I w przypadku jego

nieobecno6ci - pracown ikowi sekretariatu lub wicedyrektorowi szkoly .

9. Sprawca umy6lnego udzkcdzrtrtia lub z;lrirezczsda szkolnej ezafki ponosi

calkowity koezt zuiqzany zieinaprawq lub zakupem nowej.
10. Pod koniec roku szkolnego uczefi zobowiqTany jest, pzed oddaniem klucza w

sekretariacie, do opr62nienia szafld i r.rsunigcia nrszelkictt 5lad6w jej

uzytkorvania.

$ 3. Uatalenla szczqdbwe

1. W wyjqtkowych i uzasadnionyctr sytuaciach Wcedyrektor Szkofy lub upowa2-
niony Wez niego pracornik plac6uki ma prawo do otwarcia szafti. W
ka2dym takim $zypadKJ egz4dzann iest pisemna notatl<a. W povtyZszym

przypadku we wgl4dzie uczestnieq min 2 oeoby (w tym uc.ze(t do kt6rego
nale2y szafta oraz wycfrowawca lub pedagog.

2. W pzypdku przeszukania szafti orz:ez Policig lub inne organy do tego
uprawnione sporzqdzany iest probk6l przesz,rkania.

3. W celu sprawdzenia prarridloro6ci uzytkowania szalek mog€l by| grzeprowa-

dzane kontrole okreeowe. Kontrole przepr*ntedzaf mo2e Komisja, w sklad

kt6rej wejdzie Wicedyrektor Szkoty, pedagog szkolny i przedstawiciel

Sa morzqdu Ucznioulskiego.

$ 4. Kluczei zandy lch uhytkowanla

1. lJe:efi na poeqtku roku szkolnego otzymuje Kucz do szafki, kt6ry podlega

zwrotowi pzed jego zakoficzeniem do wychorawsy kfasy, a ten pzekazqe
komplet do seketariatu szkoly.

2. Uczniowie, kt6zy w danym roku koricze nauke w szkole zobwviqzani sq do

arrotu klucza rrlipblnrE w przfud,atoim tygodniu danego roku szkolnego.

Uczniowie, kl6zy nie 7rur6e4 klucza bgdA obciq2eni kosztem wymiany

wkladki.
3, W pr4ypadku zagubienia klucza lub iego uszkodzenia rczal ponosi koszt

dorobienia klucza lub wymiany wkfadki zamkowej.
4. Tabr ania sig dorabia nta l<fuey we ufiasnym zakeste.
5. Uczniowie zabezpiecz4A swoje mienie, kt6re pzechorujq w szaftach

popz:ez ich prawidlo\ile zamykanie, nie pozostaurianie klucza w zamku oraz

nieudostqpnianie go innym o.sobom.



Sd<ofa fuddawowa lrlr 97 im. Jena Bnedrwy w Zes@ Sd<61 Nr 7 we Wloclantiu

$ 5. Postanowi€nia koilcowe

1. Szkola nie ponosi odpowiedzialnoSci za rzeczy pozostawione w szafkach
szkolnych.
\Alychowawca klasy corocznie zundlamia z tre6ciq Regulaminu rodzic6w
i uczni6w klasy. Uczniowie zobwtiqzani sq zna6, przeslrzega6 i stosowa6
postanowienia niniej ezegp Regulaminu, Stoeorn e o$'uiadc?rnie o przestze-
ganiu zasad Regulaminu podpisuje uczefi i jego rodzic. Wz6r O6wiadczenia
stanowi zdqenik nr 1 do tego regulaminu.
Za nieprzestrzeganie postanowierl Regulaminu konsekwencje wobec uczni6w
wyciqga Dyrektor Szkoly zgodnie z obwriqujecym Statutem Szkoly.

Regufamin wehcdlzi w Zycie po zasiggnigciu opinii Rady Rodzic6w, Rady
Pedagogicznej, Samorzqdu Uczniowekiego i podpisaniu pzez Dyrektora
Szkdy.
Zmiany w Regulaminie mogq by6 dokutanezarzqdzeniem Dyrektora Szkoly.

W sprawach nie unormo,vanych w niniejszym Regulaminie decyzje rozstrzy'
gqqea podejmuje Dyrektor Szkoly w porozumieniu z Radq Rodzic6w.

Samorzqd Uczniowski Rada Rodzic6w Dyrektor Szkoty
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hlqcznlk nr I

do Regulaminu u?ytkowania szafek szkolnych
w Szkole fudstawowei Nr 97

w Zespole Szk6t Nr 7 vte Wrdawiu

O6wladczenle

Zobowiqzujq siq do przesbzegania Regulaminu utytkowania szefek szkolnych w
Szkole Podstarorei Nr 97 im. Jana Brzecfnry w Zespole Szk6f Nr 7 ue Wrodawiu.

Podpis ue.znia:

Podpis rodzica :


