
Regulamin korzystania z ubraniowych szafek dla uczniów

Szkoły Podstawowej nr 2 w Malborku

1. Z ubraniowych szafek korzystają wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej

nr 2  w Malborku.

2. Po przyjściu do szkoły uczeń udaje się do miejsca, w którym znajduje się

przydzielona indywidualnie szafka, gdzie pozostawia odzież wierzchnią oraz

zmienia obuwie na zastępcze.

3. Każdy uczeń ma swoją szafkę zamykaną na indywidualny (pasujący tylko do

danej szafki) klucz o określonym numerze.

4. Klucze do indywidualnych szafek zostaną przydzielone przez wychowawcę

klasy na dany rok szkolny.

5. Pierwszy wydany kluczyk uczeń otrzymuje nieodpłatnie.

6. Posiadacz  kluczyka  potwierdza  przyjęcie  kluczyka  własnoręcznym

podpisem,  który  równocześnie  oznacza  zaakceptowanie  niniejszego

regulaminu.

7. Pobranie i korzystanie z indywidualnych szafek szkolnych jest obowiązkowe

dla uczniów klas I-VIII.

8. Za szkody spowodowane przez inne osoby, które w nieupoważniony sposób

stały się użytkownikami klucza do szafki odpowiada właściciel klucza.

9. Jeżeli  uczeń  zapomniał  kluczyka  do  swojej  szafki,  fakt  ten  zgłasza

pracownikowi  obsługi  lub  administracji  szkoły,  który  otworzy  szafkę

kluczem zapasowym.

10.Fakt  zgubienia  lub  uszkodzenia  kluczyka  uczeń  zgłasza  kierownikowi

gospodarczemu, który przekaże informację  dotyczące  wyrobienia  nowego

kluczyka do szafki.

11.Odpowiedzialność  za  zgubiony  lub  uszkodzony  kluczyk  leży  po  stronie

rodzica. Za wyrobienie każdego kolejnego kluczyka dla osoby uprawnionej

pobierana jest opłata w wysokości 20 zł. Rodzic ucznia dokonuje wpłaty 20

zł na konto Szkoły z dopiskiem „ opłata za wyrobienie  klucza dostępu –

imię nazwisko ucznia.”

12.Uczniowie korzystający z szatni zobowiązani są dbać o czystość i porządek

w szafkach oraz wokół nich.

13.Uczniom  nie  wolno  malować  i  pisać  po  szafkach  oraz  naklejać  na  nie

obrazków.  Nie  wolno  również  przechowywać  w  szafkach:  przedmiotów

szklanych, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem oraz pozostawiać na

następny dzień niezjedzonych kanapek i  innej  żywności,  brudnej  odzieży

(np. strojów sportowych).

14.W przypadku zniszczenia szafki koszty jej naprawy ponoszą rodzice ucznia.

15.Szkoła nie ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  pozostawione w szafkach

przedmioty.



16.Uczniom  nie  wolno  otwierać  szafek  innych  uczniów.  Czyn  ten  jest

równoznaczny z włamaniem i podlega kodeksowi karnemu.

17.Wszelkiego  rodzaju  uwagi  i  spostrzeżenia  dotyczące  nieprawidłowości

zaistniałych  w  szatni  należy  niezwłocznie  zgłaszać  nauczycielowi

dyżurującemu bądź wychowawcy.

18.Do  kontroli  szafek  uczniów  w  każdej  chwili  ma  prawo  wychowawca

i  dyrektor  szkoły  w  obecności  ucznia,  pedagoga  szkoły  lub  innego

nauczyciela,  w  przypadku  podejrzenia  ucznia  o  łamanie  regulaminu

szkoły/szatni.

19.Najpóźniej  –  dzień  przed  zakończeniem rocznych  zajęć  szkolnych  uczeń

zobowiązany  jest  do opróżnienia  szafki  i  usunięcia  wszelkich  śladów jej

użytkowania oraz oddania klucza wychowawcy.

20.Jeśli uczeń nie rozliczy się z kluczyka na koniec roku szkolnego rodzic jest

zobowiązany  do  wpłaty  na  konto  szkoły  opłaty  w  wysokości  20  zł  z

dopiskiem „ opłata za wyrobienie klucza dostępu – imię nazwisko ucznia.”

21.Sprawy  nieobjęte  regulaminem  będą  indywidualnie  rozpatrywane  przez

Dyrektora Szkoły.

22.Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2023 roku.


