
REGULAMIN SZATNI ORAZ KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z SZAFEK SZKOLNYCH. 

1. Szafki  są własnością Szkoły i służą do przechowywania odzieży, obuwia oraz innych 
przedmiotów niezbędnych na terenie szkoły (książek, zeszytów, przyborów szkolnych, 
pomocy naukowych).                                                                                                                                                    
2. Na każdej szafce znajduje się indywidualny numer, do którego przypisany jest 
uczeń.  Uczeń ustala szyfr, który nie powinien ulegać zmianie w czasie roku 
szkolnego. Kodu nie udostępnia się  postronnym osobom.                                                                                          
3. Uczeń, któremu przydzielono szafkę szkolną powinien zadbać o jej należyte 
użytkowanie, poszanowanie oraz utrzymanie w niej porządku i czystości.                                                                  
4. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.                                                                                          
5. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia szafki powinny być 
natychmiast zgłaszane przez ucznia do nauczyciela odpowiedzialnego za szafki, a w 
przypadku jego nieobecności do sekretariatu szkoły.                                                                                                     
6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach szkolnych.                                                                                      
7. Rodzice sprawcy uszkodzenia lub zniszczenia szkolnej szafki ponoszą całkowity 
koszt związany z jej naprawą lub zakupem nowej.                                                                                                                      
8. Pod koniec roku szkolnego uczeń zobowiązany jest do opróżnienia szafki ze 
wszystkich znajdujących się tam przedmiotów.                                                                                                             
9. Szkoła zastrzega sobie prawo do otwierania szafek bez informowania ucznia.                                           
10. W przypadku niewywiązywania się przez ucznia z postanowień regulaminu 
dyrektor szkoły może odebrać uczniowi prawo do korzystania z szafki szkolnej.                                               
11. W szkole obowiązuje zmiana obuwia.                                                                                                                     
12. Szatnia szkolna jest czynna w  od 7.00 do 17.00.                                                                                                                                                                                      
13. Uczniowi zabrania się:                                                                                                                                            
a) wnoszenia do sal lekcyjnych wierzchniego ubrania,                                                                                              
b) przebywania na terenie szatni w czasie zajęć i przerw między zajęciami                                           
( w uzasadnionych przypadkach uczeń może skorzystać z szatni za zgodą nauczyciela 
lub pracownika szkoły w jego obecności ),                                                                                                               
c) otwierania szafek innych uczniów - czyn ten jest równoznaczny z włamaniem                             
i podlega zgłoszeniu na policję,                                                                                                                                                                
d) zabrania się dokonywać wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków, 
przyklejania plakatów, zdjęć,                                                                                                                                                                
e) przechowywania w szafce przedmiotów szklanych. żywności, napojów, brudnej 
odzieży alkoholu, papierosów, substancji odurzających, przedmiotów 
niebezpiecznych,                                                                                                                                                       
f) zaśmiecania pomieszczenia szatni, rozrzucania w niej swoich i cudzych rzeczy,                                             
g) spożywania w szatniach żywności i picia napojów 
14. Pod koniec roku szkolnego uczeń/rodzice zobowiązany są do zabrania rzeczy 
dziecka z szatni. W przypadku pozostawienie odzieży i obuwia na wakacje 
pozostawione przedmioty ze względów higienicznych ulegać będą utylizacji. 


