
REGULAMIN UŻYTKOWANIA SZAFEK W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
W KURZĘTNIKU

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy  Regulamin  zwany  w dalszej  części  „Regulaminem użytkowania  szafek”  określa  szczegółowe
zasady  oraz  organizację  użytkowania  majątku  ruchomego  w  postaci  szafek  szkolnych  przez  uczniów
Zespołu  Szkół  Zawodowych  w  Kurzętniku.  Ilekroć  w  dalszej  części  będzie  mowa  o  „Szkole”
należy rozumieć, że mowa o Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

2. Szafki są własnością Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

3. Dysponowanie  i  rozliczaniem  majątku  ruchomego  w  postaci  szafek  szklonych  zajmuje  się  Opiekun
Samorządu  Uczniowskiego,  Zarząd  Samorządu  Uczniowskiego  dla  celów  rozliczeniowych  prowadzi
i  przechowuje  ewidencje  korzystania  z  szafek  szkolnych.  Wgląd  do  ewidencji  i  użytkowania  szafek
ma Dyrektor Szkoły.

§ 2. Podstawowe zadania i obowiązki użytkowników szafek.

1. Szafki  szkolne  mają  służyć  uczniom  do  przechowywania  książek,  pomocy  naukowych  oraz  innych
przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie Szkoły.

2. Użytkownik  szafki  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za  jej  zawartość.  Uczeń,  który otrzymał  szafkę
szkolną,  powinien  zadbać  o  jej  należyte  użytkowanie  i  poszanowanie  z  zachowaniem  zasad  higieny
i bezpieczeństwa.

3. Niedopuszczalne  jest  przechowywanie  w  szafkach  szkolnych  jakichkolwiek  substancji  chemicznych
lub  biologicznych  mogących  stwarzać  zagrożenie  dla  społeczności  szkoły.  Kategorycznie  zabrania  się
przechowywania   w  szafkach  alkoholu,  wyrobów  tytoniowych,  środków  odurzających  oraz  środków
i  przedmiotów  uważanych  za  niebezpieczne.  Uczeń  nie  powinien  przechowywać  w  szafkach  rzeczy
wartościowych (poza telefonem).

4. Uczniowi nie wolno przechowywać w szafkach;

- Żadnych przedmiotów szklanych

-  Produktów  spożywczych  o  krótkim  terminie  ważności  do  spożycia  (np.  otwarty  jogurt,  kanapka
pozostawiona na kolejny dzień, otwarta paczka chipsów)

- Napojów z niezabezpieczonym fabrycznie zamknięciem (np. otwarty sok w kartoniku)

- Brudnej odzieży (np. mokre ręczniki, brudne stroje sportowe)

5. Zabrania  się  dokonywania  wewnątrz  i  na  zewnątrz  szafki  napisów,  rysunków  oraz  innych  działań
mających  skutek  trwały.  Zezwala  się  na  ozdobienie  wnętrza  szafki  plakatami  w  sposób  łatwy
do usunięcia (np. papierowe plastry apteczne), natomiast nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych
w drzwiach szafki.

6. Uczeń nie może zamieniać się na szafki z innymi użytkownikami szafek.

7. Ewentualne  kradzieże  mienia  oraz  wszelkie  uszkodzenia  i  usterki  szafki  powinny  być  bezzwłocznie
zgłaszane przez ucznia do Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Pomieszczenia, w których ustawione  
są szafki szkolne, mogą być monitorowane.

§ 3. Klucze i zasady ich użytkowania.

1. Przydzielane są pakiety kluczy wg numeracji szafek i liczebnie dla każdej klasy na cały cykl kształcenia: 
1-3 BS, 1-4/5 Technikum 

2. Szafki  użytkowane  są  przez  dwie  osoby,  każda  z  nich  otrzymuje  dostęp  do  szafki  w  postaci  klucza
 za kaucją zwrotną 20 zł- 1 klucz.



3. Pod  koniec  roku  szkolnego  każdy  użytkownik  szafki  zobowiązany  jest  do  opróżnienia  szafki
ze  wszystkich  znajdujących  się  tam  przedmiotów,  usunięcia  wszelkich  napisów,  plakatów  i  nalepek
oraz oddania  oryginalnego klucza. Użytkownik otrzyma zwrot kaucji za klucz.

4. Uczniowie, którzy w danym roku kończą naukę w Szkole, zobowiązani są do zwrotu klucza najpóźniej
w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego. Uczniowie, którzy nie zwrócą klucza będą obciążeni kosztem
wymiany wkładki.

5. W przypadku zgubienia klucza lub jego uszkodzenia- uczeń ponosi koszt dorobienia klucza (20 zł- wartość
kaucji)  lub  wymiany  wkładki  zamkowej  (40  zł).  W  przypadku  chęci  dalszego  użytkowania  szafki,
uczeń  ponownie  musi  zapłacić  kaucję  w  wysokości  20  zł,  która  jest  także  zwrotna  na  koniec  
roku szkolnego.

6. Uczeń oddając klucz wychowawcy (po roku nauki)  ma obowiązek napisania na kluczu  numeru szafki
(markerem lub nakleić karteczkę, breloczek z nr)

7. Obowiązuje zakaz mieszania kluczy między klasami (uczniowie mogą dobierać się w pary tylko i wyłącznie
w swojej klasie )

8. W przypadku przeniesienia ucznia do innej klasy, bądź rezygnacji ze szkoły, uczeń ma obowiązek oddać
klucz swojemu wychowawcy.

9. Dorobienie klucza następuje 2 razy w roku: na koniec I semestru i na koniec roku szkolnego

10. Zabrania się dorabiania kluczy we własnym zakresie. W tym przypadku przy zwrocie klucza na koniec roku
szkolnego uczeń ponosi koszt wymiany wkładki.

§ 4. Przypadki szczególne.

1. W przypadku, kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej swojej lub innych użytkowników szafek,
ponosi on całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki.

2. Jeżeli  po  weryfikacji  z  końcem  roku  szkolnego  w  klasie  trzeciej/  czwartej  technikum  okaże  się,  
że przyznany pakiet na klasę nie był całkowicie wykorzystany, to w następnym roku szkolnym (kl.  4/5
technikum) zostanie on ilościowo zmniejszony.

3. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi Dyrekcja Szkoły.

4. Dyrekcja  szkoły,  Opiekun  Samorządu  Uczniowskiego,  ani  Rada  Rodziców  nie  ponoszą  żadnej
odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach szkolnych.

5. Uczeń na każde wezwanie Dyrekcji Szkoły oraz Opiekuna Samorządu Uczniowskiego powinien pokazać
rzeczy  przechowywane  w  szafce.  W  przypadku  odmowy  otworzenia  szafki  lub  podejrzenia  ucznia
o  przetrzymywanie  w  szafkach  zabronionych  przedmiotów  (np.  posiadanie  substancji  odurzających,
narkotyków, alkoholu lub innych substancji i przedmiotów) dyrekcja szkoły ma prawo wglądu do szafki
z użyciem tzw. „klucza dyrektorskiego”. W każdym takim przypadku sporządzana jest pisemna notatka.
W  powyższym  przypadku  we  wglądzie,  oprócz  Dyrekcji  i  Opiekuna  SU  uczestniczą  min.  3  osoby
(właściciel  szafki  lub  jego  pełnomocnik,  ewentualnie  przedstawiciel  danej  klasy,  wychowawca  klasy,
inny nauczyciel lub inny pracownik szkoły).

6. W  przypadku  przeszukania  przez  policję  lub  inne  organy  do  tego  uprawnione  sporządzany  
jest protokół przeszukania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Postanowienia końcowe.

1. Wychowawca klasy corocznie zaznajamia z treścią Regulaminu rodziców i uczniów klasy.

2. Jeśli pakiet kluczy nie zostanie całkowicie wykorzystany przez uczniów w klasie, to szafki zostają puste
i nikomu nieprzydzielone. 

3. Jeśli klasa nie wyraża chęci korzystania z kluczy, pakiet przeznaczony jest innej klasie.

4. Wychowawca na koniec każdego roku szkolnego (na początku czerwca) ma obowiązek zebrać kluczyki  
od szafek wychowanków w celu zweryfikowania ich ilości, kaucji i stwierdzenia braków lub nie. 



5. Każdy  wychowawca  tworzy  ksero  listy  z  numerami  właścicieli  szafek  swojej  klasy,  a  oryginał  
wraz z niewykorzystanymi kluczykami i kaucją zwraca do opiekunów SU. 

6. Opiekunowie SU będą potwierdzać pisemnie wpłaty kaucji 

7. Regulamin wchodzi w życie po akceptacji przez Dyrekcję Szkoły oraz Samorząd Uczniowski.

8. Wszyscy  uczniowie  szkoły  zobowiązani  są  znać,  przestrzegać  i  stosować  postanowienia  niniejszego
regulaminu. Podpisanie Regulaminu przy odebraniu klucza przez ucznia jest jednoznaczne z akceptacją
jego warunków.

9. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga Dyrektor Szkoły
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

10. W przypadku pozostawienia  rzeczy w szafce  po upływie  zwrotu klucza i  kaucji,  Dyrekcja  Szkoły  oraz
Opiekun Samorządu Uczniowskiego nie ponoszą odpowiedzialności  za nie.   Przedmioty pozostawione
w szafkach uznaje się jako porzucone, przeznaczone do usunięcia z terenu Szkoły.

11. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie decyzje rozstrzygające podejmuje Dyrektor
Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu Uczniowskiego.

12. Niniejszy  regulamin  dostępny  jest  w  Sekretariacie  Szkoły,  u  Opiekuna  Samorządu  Uczniowskiego
i na stronie Szkoły. 

ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM I ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO JEGO PRZESTRZEGANIA.

Ja:..................................................................... wychowawca klasy: ....................................................... 

zapoznałem/łam swoich uczniów z powyższym regulaminem.

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

Podpis wychowawcy, data

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

                                          data                                               Podpis rodzica (przedstawiciel trójki klasowej)
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