REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH
ZAŁĄCZNIK NR 1
Do Zarządzenia NR 6/2020
DYREKTORA
Technikum Tarnowo Podgórne i Branżowej Szkoły I stopnia Tarnowo Podgórne

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.
Niniejszy Regulamin korzystania z szafek określa szczegółowe zasady oraz
organizację użytkowania szafek przez uczniów ZST w Tarnowie Podgórnym
2.
Szafki są własnością Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym
3.
Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie
nauki w szkole
4.
Na każdej szafce znajduje się numer szafki , który przypisany jest do danego
ucznia.
5.
Każda szafka posiada dwa klucze. Nie wolno samodzielnie dorabiać kluczy
do szafek
6.
Przydziałem szafek zajmują się wychowawcy poszczególnych klas.
7.
Szafki wpisane są do księgi inwentarzowej i podlegają okresowemu spisowi
z natury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8.
Pracownicy szkoły maja prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy
nieprawidłowości w zakresie dysponowania oraz użytkowania szafek szkolnych.
9.
Szkoła prowadzi dla celów rozliczeniowych ewidencję korzystania z szafek.
Ewidencja przechowywana jest w sekretariacie.
10.
Dostęp do ewidencji użytkowania szafek ma Rada Rodziców, Dyrekcja Szkoły
i wskazani przez Dyrektora Szkoły pracownicy administracji.
11.
Uczniowie korzystający z szafek zobowiązani są znać i stosować postanowienia
niniejszego regulaminu
II. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW SZAFEK
1.
Szafki szkolne służą uczniom do przechowywania ubrań, książek, pomocy
naukowych oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na
terenie szkoły .
2.
Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
3.
Uczniowie mają obowiązek utrzymywać szafki w czystości.
4.
Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych substancji
chemicznych, np. wytwarzających nieprzyjemne zapachy, żrących, itp.,
zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu społeczności szkolnej.
5.
Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów
tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za
niebezpieczne.
6.
Zabrania się dokonywać wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków,
przyklejania plakatów, zdjęć oraz przesuwania szafek.
7.
Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także
zamieniać się z nimi na szafki.
8.
Uczeń korzysta tylko z przydzielonej szafki.
9.
Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia szafki powinny być
natychmiast zgłaszane przez ucznia wychowawcy, a w przypadku jego
nieobecności Dyrekcji Szkoły.

10.
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Sprawca umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia szkolnej szafki ponosi
całkowity koszt związany z jej naprawą lub zakupem nowej.
Uczeń nie powinien przechowywać w szafce: przedmiotów szklanych,
niezjedzonego posiłku, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem, brudnej
odzieży oraz innych rzeczy zagrażających bezpieczeństwu i higienie.
Pod koniec roku szkolnego uczeń zobowiązany jest opróżnić szafkę.

III. PRZYPADKI SZCZEGÓLNE.
W przypadku kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej, ponosi on
całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki.
2.
Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi Dyrektor
Szkoły.
3.
W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie substancji odurzających,
narkotyków oraz alkoholu Dyrektor ma prawo do komisyjnego otwarcia i wglądu
do szafki. W takim przypadku sporządzany jest protokół .
4.
Kontrole nadzwyczajne przeprowadzane są 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,
-w związku z możliwością popełnienia czynu zabronionego
1.
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6.
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W przypadku użytkowania szafki przez więcej niż jedną osobę szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za sposób rozliczania się miedzy użytkownikami szafki.
Dla Szkoły użytkownikiem jest ta osoba (osoby), której/ którym przydzielono
szafkę. W sytuacji użytkowania szafki przez więcej osób użytkownik ponosi
odpowiedzialność za sposób użytkowania szafki i za rozliczenia ze szkołą .
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Radę Rodziców,
Dyrektora Szkoły i Samorząd Szkolny.
Uczeń oraz jego rodzic własnoręcznym podpisem przyjmują do wiadomości
i stosowania niniejszy regulamin.
W przypadku niewywiązywania się przez ucznia z postanowień regulaminu
Dyrektor Szkoły może odebrać uczniowi prawo korzystania z szafki szkolnej.
Uczeń łamiący zasady opisane w regulaminie ponosi konsekwencje zgodnie
z regulaminem ocen zachowania.

