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Regulamin 

korzystania z szafek szkolnych 

w Szkole Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku 

       

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin korzystania z szafek szkolnych określa szczegółowe zasady  

oraz organizację ich użytkowania przez uczniów SP 50 w Białymstoku. 

2. Szafki, w tym również te zakupione z funduszy Rady Rodziców, stanowią własność 

szkoły. 

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

4. Każda szafka posiada dwa klucze. 

5. Pracownicy szkoły mają prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy 

nieprawidłowości w zakresie użytkowania szafek. 

6. Szkoła prowadzi dla celów rozliczeniowych ewidencję korzystania z szafek. 

7. Ewidencja przechowywana jest w sekretariacie. 

8. Dostęp do ewidencji użytkowania szafek ma Rada Rodziców, Dyrekcja Szkoły  

i wskazani przez Dyrektora Szkoły pracownicy administracji. 

 

ZASADY UŻYTKOWANIA SZAFEK SZKOLNYCH 

 

1. Szkoła zapewnia przydział szafki, konserwację i ich naprawę. 

2. Wychowawca klasy tworzy listę uczniów z przydzielonymi numerami szafek 

i przekazuje ją do 15 września wicedyrektorowi szkoły (zał. 1). 

3. Uczeń otrzymuje klucz do szafki po zapoznaniu się z regulaminem  

i pisemnej akceptacji jego zapisów. 

4. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania podręczników, pomocy 

naukowych oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia  

na terenie szkoły, z wyłączeniem odzieży wierzchniej. 

5. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość. 

6. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną, powinien zadbać o jej należyte użytkowanie   

i poszanowanie. 
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7. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych niebezpiecznych 

substancji mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności szkoły oraz produktów 

spożywczych o krótkim terminie ważności, otwartych napojów, a także brudnej odzieży. 

8. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach jakichkolwiek używek oraz 

przedmiotów uważanych za niebezpieczne. 

9. Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować 

zasady higieny i bezpieczeństwa. 

10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione w 

szafce. 

11. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków  

oraz innych działań mających skutek trwały. 

12. Uczeń nie może zamieniać się na szafki z innymi użytkownikami. 

13. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki uczeń powinien 

zgłosić do wychowawcy, wicedyrektora lub sekretariatu.  

14. Najpóźniej w ostatnim tygodniu roku szkolnego użytkownik szafki zobowiązany jest do 

jej opróżnienia ze wszystkich znajdujących się tam przedmiotów  

i pozostawienia szafki w czystości oraz oddania klucza wychowawcy. 

15. Uczniowie, którzy nie zwrócą klucza, będą obciążeni kosztem wymiany wkładki. 

16. Uczniowie przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz przed odebraniem 

dokumentów. 

17. W przypadku zagubienia klucza lub jego uszkodzenia uczeń ponosi koszt dorobienia 

klucza lub wymiany wkładki. 

18. Zabrania się dorabiania klucza we własnym zakresie. Jeżeli jednak do tego dojdzie, 

wtedy uczeń będzie obciążony kosztem wymiany wkładki. 

19. Za umyślne uszkodzenia szafek odpowiedzialność materialną ponosi uczeń  

(rodzic/opiekun prawny). 

20. Uczeń zabezpiecza swoje mienie poprzez prawidłowe zamykanie szafki, 

niepozostawianie klucza w zamku oraz nieudostępnianie go innym osobom. 

 

PRZYPADKI SZCZEGÓLNE 

 

1. W przypadku, kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej, ponosi  

on całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki/segmentu szafek. 
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2. Jeżeli istnieją ku temu przesłanki, Dyrektor lub inna upoważniona przez niego osoba ma 

prawo do komisyjnego otwarcia i wglądu do szafki bez zgody ucznia. W takim 

przypadku sporządzany jest pisemny protokół. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania go przez Radę Rodziców, Dyrektora 

Szkoły i Samorząd Uczniowski. 

2. Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować 

postanowienia niniejszego Regulaminu. 

3. W przypadku nieprzestrzegania postanowień regulaminu konsekwencje wobec 

uczniów wyciąga Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 

 

 

 

Rada Rodziców                            Samorząd Uczniowski                             Dyrektor Szkoły 

 


