
REGULAMIN 

 KORZYSTANIA Z SZATNI ORAZ UZYTKOWANIA SZAFEK SZKOLNYCH 

w Szkole Podstawowej nr 39 w Szczecinie 

 

& 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z szatni oraz użytkowania 

    szafek przez uczniów szkoły. 

2. Szatnia szkolna jest czynna w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z harmonogramem  

    pracy szkoły. 

2. Z szatni oraz z szafek szkolnych korzystać mogą wyłącznie uczniowie Szkoły.  

3 . Szafki stanowią własność szkoły. 

4. Na  Każdej szafce  znajduje się  numer, który jest  przypisany do konkretnego ucznia. 

5. Każda szafka posiada dwa klucze. Jeden klucz otrzymuje użytkownik ( uczeń), drugi 

pozostaje w administracji szkoły. 

6. Szkoła prowadzi ewidencję korzystania z szafek szkolnych. Ewidencja przechowywana   

    jest w administracji szkolnej.   

& 2 

Obowiązki szkoły 

1. Pracownicy obsługi szkoły raz w roku, w trakcie trwania przerwy wakacyjnej czyszczą  

     (myją) szafki szkolne. 

2. Szkoła zapewnia konserwację szafek. 

& 3 

Zadania i obowiązki użytkowników szatni oraz użytkowników szafek 

1.W szatni mogą przebywać tylko uczniowie, którzy pozostawiają przechowywaną w  

    szatni odzież oraz rodzice przyprowadzający i odbierający swoje dzieci. 

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

3. Szafki szkolne służą uczniom do przechowywania ubrań wierzchnich, książek, 

przyborów szkolnych i innych przedmiotów niezbędnych do funkcjonowania w szkole. 

 



4. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość, dba o jej należyte  

    użytkowanie i poszanowanie. 

5. Za wartościowe przedmioty przechowywane w szafkach Szkoła nie ponosi 

     odpowiedzialności. 

6. Uczeń lub jego rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem odbiór klucza od  

     wychowawcy klasy i zapoznaje się z regulaminem użytkowania szafki. 

7. Nie wolno samodzielnie dorabiać kluczy do szafek. 

8. W przypadku zgubienia klucza lub jego uszkodzenia uczeń ponosi koszt dorobienia 

     klucza lub wymiany wkładki. 

9. Pod koniec roku szkolnego użytkownik szafki zobowiązany jest do opróżnienia szafki ze  

    wszystkich znajdujących się tam przedmiotów i oddania klucza. 

& 4 

Postanowienia końcowe 

1. Z regulaminem korzystania z  szatni oraz użytkowania szafek  szkolnych zapoznają się  

     Rodzice i uczniowie na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz w szatni. 

3. Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia 

     niniejszego Regulaminu. 

4. Regulamin wchodzi w życie po zaopiniowaniu przez Dyrektora Szkoły, Samorządu  

    Uczniowskiego oraz Rady Rodziców. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje rozstrzygające 

     podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

 

 

 

 

 

 

 


