
 

 

Regulamin korzystania  z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej 

im. Władysława Szafera w Widuchowej    

 

I.Postanowienia  ogólne: 

1. Niniejszy Regulamin zwany w dalszej treści „Regulaminem korzystania z szafek” określa szczegółowe 

zasady oraz organizację użytkowania majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych przez uczniów 

Szkoły Podstawowej w Widuchowej 

2. Ilekroć w dalszej części będzie mowa o „szkole” należy rozumieć, że mowa jest o Szkole Podstawowej 

w Widuchowej 

3. Ilekroć w dalszej części będzie mowa o „rodzic/ce należy rozumieć również prawnych opiekunów 

sprawujących władzę rodzicielską nad uczniem” 

4. Dysponowaniem i rozliczaniem majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych zajmuje się sekretariat 

szkoły. 

5. Szafki szkolne wpisane są do księgi inwentarzowej przechowywanej w szkole. 

6.  Szafki stanowią własność szkoły. 

7. Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki w szkole. 

8. Na każdej szafce znajduje się numer szafki , który przypisany jest do danego ucznia. 

9. Szafki służą uczniom do przechowywania pomocy dydaktycznych (przedmiotów, rzeczy) związanych 

z funkcjonowaniem ucznia w szkole. 

10. Pracownicy szkoły maja prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie 

dysponowania, użytkowania. 

11. Uczniowie korzystający z szafek zobowiązani są znać i stosować postanowienia niniejszego 

Regulaminu. 

II Zadania i obowiązki użytkowników szafek: 

 

1. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość. 

2. Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady higieny 

i bezpieczeństwa 

3. Uczeń nie powinien przechowywać w szafce: przedmiotów szklanych, niezjedzonych kanapek i innej 

żywności, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem, brudnej odzieży,  



 

 

4. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków 

odurzających, narkotyków, środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne oraz substancji 

chemicznych, np wytwarzających nieprzyjemne zapachy, żrących,  

5. Zabrania się dokonywać wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków, na stałe przyklejania plakatów, 

zdjęć oraz innych działań mających skutek trwały. 

6. Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniać się z nimi na szafki. 

7. Nie ma możliwości samowolnego przekazywania szafek przez rodziców i uczniów osobom trzecim. 

8. Uczeń zabezpiecza swoje mienie pozostawione w szafce poprzez jej zamykanie, niepozostawianie klucza 

w zamku i nieudostępnianie go osobom trzecim.  

9. Przed dłuższą przerwą w zajęciach szkolnych (ferie zimowe, wakacje, okres świąt Bożego Narodzenia) 

należy całkowicie opróżnić szafkę.  

10. W przypadku pozostawienia rzeczy w szafce w okresie przewidzianym w pkt, 9 , przedmioty te zostaną 

usunięte trwale przez pracowników obsługi.  

11. W ostatnim tygodniu nauki danego roku szkolnego należy opróżnić szafkę ze wszystkich znajdujących 

się tam przedmiotów. 

12. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia szafki powinny być natychmiast zgłaszane 

przez ucznia wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności do sekretariatu szkoły. 

13. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania książek, pomocy naukowych oraz innych 

przedmiotów i rzeczy związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły. 

14. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość. 

15. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną powinien zadbać o jej należyte użytkowanie i poszanowanie. 

16. W szafkach nie należy przechowywać rzeczy wartościowych, za utratę których szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności. 

17. Pod koniec użytkowania szafki uczeń  zobowiązany jest do opróżnienia jej ze wszystkich znajdujących 

się tam przedmiotów i oddania klucza w sekretariacie szkoły. 

 

III . Klucze do szafek, zasady ich użytkowania. 

 

1. Każdy zamek posiada dwa klucze: jeden do użytku ucznia oraz zapasowy, który pozostaje w gabinecie 

dyrektora. 

2. Wychowawca do 15 września przekazuje dyrektorowi szkoły lub wyznaczonemu pracownikowi 

sekretariatu podpisane regulaminy przez uczniów i rodziców. 

3. Wychowawca klasy otrzymuje z sekretariatu szkoły listę uczniów z przydzielonymi numerami szafek 

oraz kluczami. 



 

 

4. Uczeń otrzymuje klucz do szafki , który podlega zwrotowi po zakończeniu nauki w szkole .         

Zwrotu dokonuje się w sekretariacie szkoły . 

5. Klucza do szafki nie należy pozostawiać w zamku. 

6. Uczeń zgłasza do sekretariatu szkoły usterkę lub zagubienie klucza, powinien podać numer klucza i 

określić rodzaj usterki wraz z woźnym szkoły. 

7. Pracownik sekretariatu szkoły sporządza wraz z uczniem notatkę dotyczącą zdarzenia. 

8. Za umyślne uszkodzenia szafek, odpowiedzialność materialną ponosi w imieniu ucznia rodzic. 

9. Klucz dorabiany jest na koszt ucznia. 

10. Nie wolno samodzielnie dorabiać kluczy do szafek oraz otwierać innych szafek. 

11. Wszystkie usterki należy zgłaszać do sekretariatu szkoły, nie dokonywać napraw samodzielnie.  

 

 

IV  Kontrole i zasady ich przeprowadzania. 

 

1. W celu sprawdzenia prawidłowości użytkowania szafek dyrektor może przeprowadzać kontrole 

okresowe  w obecności ucznia. Kontrole nadzwyczajne przeprowadzane są  w sytuacjach: 

●uzyskania przez szkołę informacji o możliwości przechowywania przez  ucznia rzeczy zabronionych 

regulaminem, 

●na wniosek policji, straży gminnej 

●na żądanie rodziców ucznia 

 

2. Kontrolę nadzwyczajną przeprowadza się komisyjnie. Z kontroli sporządza się protokół. 

V. Postanowienia końcowe 

 

1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach. 

2. Każdy rodzic i uczeń podpisuje oświadczenie za używaną szafkę ( Załącznik nr 1). 



 

 

3. Z regulaminem zapoznają się rodzice i uczniowie , potwierdzają podpisem ( Załącznik nr 1) 

4. Dyrektor NIE PRZYZNAJE uczniowi szafki w wyniku braku podpisu regulaminu przez rodzica i 

ucznia. 

5. W przypadku kiedy znany jest sprawca dewastacji szafki uczniowskiej, ponosi on (rodzic/prawny 

opiekun) całkowity koszt związany z naprawą lub wymianą – zakupem nowej szafki. 

6. W przypadku niewywiązywania się przez ucznia z postanowień regulaminu Dyrektor Szkoły może 

odebrać uczniowi prawo korzystania z szafki szkolnej.  

7. Regulamin wchodzi w życie po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu 

Uczniowskiego i podpisaniu przez Dyrektora Szkoły.  

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.  

 

9. Zmiany do niniejszego Regulaminu mogą być dokonane przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z Radą 

Rodziców na wniosek Dyrektora Szkoły, przedstawicieli rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.  

10. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie decyzje rozstrzygające podejmuje Dyrektor 

Szkoły. 

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 5 września 2019 roku .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

 Oświadczenie  

o zapoznaniu się z regulaminem korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej  

im. Władysława Szafera w Widuchowej    

 

 

Pan/Pani  ………………………………………………………………………………………………………… 

Zamieszkałym w ………………………………………………………………………………………………… 

rodzicem/opiekunem prawnym  

 

ucznia…………………………………………………………………..………… 

 

& 1 

1. Dotyczy użytkowania szafki szkolnej numer …..…… na okres 

od dnia ……………………..…………. do czasu zakończenia nauki w szkole. 

2. Szafka zostaje użyczona dla ucznia ……………………………..…………………. 

klasa ………………………. 

& 2 

Uczeń zobowiązuje się dbać o szafkę. Uczeń po zapoznaniu się Regulaminem korzystania z szafek szkolnych 

otrzyma od wychowawcy klasy 1 kluczyk do szafki, który musi oddać zgodnie z regulaminem . 

& 3 

Podpisanie Oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem korzystania z szafek szkolnych w szkole 

podstawowej w Widuchowej jest równoznaczne ze znajomością Regulaminu korzystania z szafek szkolnych w 

Szkole Podstawowej w Widuchowej, który zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły. 

& 4 

Oświadczenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

…………………………………………..  ………………………………………….. 

Uczeń        Rodzic 

 

 

………………………………………….. 

Dyrektor szkoły 


