Regulamin korzystania z szafek szkolnych
w XXI Liceum Ogólnokształcącym
im. Hugona Kołłątaja w Warszawie.
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady oraz organizację
użytkowania majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych przez uczniów
liceum.
2. Szafki
szkolne
są
własnością
XXI
Liceum
Ogólnokształcącego
im. Hugona Kołłątaja w Warszawie.
3. Kierownik gospodarczy dla celów rozliczeniowych prowadzi ewidencję
uczniów (użytkowników szafek) Dostęp do ewidencji użytkowania szafek ma:
a. Dyrektor Szkoły
b. Kierownik Gospodarczy
4. Na każdej szafce znajduje się numer, który przypisany jest na cały okres
nauki.
5. Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki w danym roku
szkolnym (z wyłączeniem okresu wakacji).
6. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania podręczników,
obuwia i ubrań oraz innych przedmiotów niezbędnych na terenie szkoły.
7. Klucz wydawany uczniom jest w kolorze zielonym, natomiast klucz zapasowy
należący do Dyrektora Szkoły w kolorze niebieskim.

§2
Obowiązki użytkowników szafek
1. Użytkownik szafki ponosi pełną odpowiedzialność za jej zawartość.
2. Uczeń ma obowiązek utrzymywać szafkę w czystości.
3. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek
substancji chemicznych lub biologicznych, mogących stwarzać zagrożenie
dla społeczności szkoły.

4. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach:
a.
b.
c.
d.

alkoholu,
wyrobów tytoniowych,
środków odurzających oraz substancji,
przedmiotów uważanych za niebezpieczne.

5. Uczeń nie powinien przynosić i przechowywać rzeczy i przedmiotów
niezwiązanych z jego pobytem w szkole, a w szczególności przedmiotów
wartościowych.
6. Zabrania się dokonywać wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków,
przyklejania plakatów, zdjęć itp. oraz innych działań mających skutek
trwały.
7. Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom,
a także zamieniać się z nimi na szafki.
8. Uczeń
zabezpiecza
swoje
mienie
pozostawione
w
szafce
poprzez
jej
zamykanie,
niepozostawianie
klucza
w
zamku
i nieudostępnianie go innym osobom.
9. Ewentualna kradzież mienia oraz wszelkie uszkodzenia szafki powinny
być natychmiast zgłaszane przez ucznia wychowawcy, a w przypadku
jego nieobecności, Dyrektorowi Szkoły lub Kierownikowi Gospodarczemu.
10.Sprawca umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia szkolnej szafki
ponosi całkowity koszt związany z jej naprawą lub zakupem nowej szafki.
11.Pod koniec roku szkolnego (w terminie określonym w danym roku
szkolnym przed oddaniem klucza, należy opróżnić szafkę
ze wszystkich znajdujących się tam przedmiotów).
12. Zwrot kluczyka winien odbyć się we wskazanym przez Dyrektora Szkoły
terminie. Każde nie dopełnienie tego wymogu może pociągnąć
za sobą konsekwencję nie wydania dokumentów ucznia.
§3
Obowiązki szkoły
1. Zapewnia przydzielenie szafek uczniom – jednej na osobę.
2. Zapewnia konserwację i naprawę szafek.
3. Szkoła zastrzega sobie prawo do otwierania szafek bez informowania ucznia
w przypadku:
a. naprawy,
b. przechowywania przedmiotów mogących stanowić jakiekolwiek
zagrożenie,
c. wydzielających intensywne zapachy,
d. innych, uznanych za niebezpieczne.

§4
Klucze i zasady ich użytkowania
1. Każda szafka posiada klucz, który jest przekazywany użytkującemu szafkę
uczniowi.
2. Sekretarka uczniowska wraz z Kierownikiem Gospodarczym sporządza listę
z imieniem i nazwiskiem uczniów, klasą oraz numerem przydzielonej szafki
i klucza oraz przekazuje ją wychowawcy klasy.
3. Wychowawca umieszcza w e-dzienniku w „Innych informacjach
o uczniu” numer szafki użytkowanej przez danego ucznia
4. Uczeń otrzymuje klucz do szafki, który podlega zwrotowi po ukończeniu
ostatniej klasy. Zwrotu klucza dokonuje się u Wychowawcy, w sekretariacie
szkolnym lub u Kierownika Gospodarczego.
5. Uczniowie rozpoczynający naukę w pierwszej klasie otrzymują klucz
do szafki po rozpoczęciu roku szkolnego.
6. Uczniowie kończący szkołę lub przenoszący się do innej szkoły zwracają
klucz przed odebraniem dokumentów, po złożeniu „Karty Obiegowej Ucznia”
(załącznik nr. 2).
7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia klucza uczeń/ rodzic/opiekun
prawny ponosi koszt dorobienia klucza lub wymiany wkładki zamkowej
(wzór wniosku do Dyrektora Szkoły o zgodę na dorobienie duplikatu
zgubionego/zniszczonego
klucza
dostępny
u Kierownika Gospodarczego).
9. Płatność za dorobienie duplikatu kluczyka wyłącznie
w formie gotówkowej.
10. Zabrania się dorabiania kluczy we własnym zakresie.
11. Zabrania się korzystania z własnych systemów zabezpieczeń szafki.
12. Bez zgody Dyrektora Szkoły uczeń nie jest upoważniony do wypożyczenia
lub użytkowania przez dłuższy okres czasu klucza zapasowego do szafki
(kolor niebieski), w sytuacji zagubienia lub zniszczenia klucza
uczniowskiego (kolor zielony).

§5
Kontrola szafek
1. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi
Dyrektor Szkoły oraz Pedagog Szkolny.
2. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach Dyrektor Szkoły ma prawo
do otwarcia szafki.
3. W każdym takim przypadku sporządza się pisemną notatkę ze zdarzenia.
W
powyższym
przypadku
we
wglądzie
uczestniczą
minimum
2 osoby wyznaczone przez Dyrektor Szkoły.

4. W przypadku przeszukania przez Policję lub inne organy
do tego uprawnione sporządzany jest protokół przeszukania zgodnie
z obowiązującymi przepisami (załącznik nr. 3)
5. Uczeń na każde wezwanie Dyrektora Szkoły powinien okazać rzeczy
przechowywane w szafce.
6. W przypadku odmowy otworzenia szafki lub podejrzenia ucznia
o przetrzymywanie w szafkach wymienionych w regulaminie zabronionych
przedmiotów. Dyrektor Szkoły ma prawo wglądu do szafki bez zgody ucznia.
W każdym takim przypadku sporządzana jest pisemna notatka.
W
powyższej
sytuacji
we
wglądzie
uczestniczą
minimum
3 osoby (w tym Dyrekcja szkoły, właściciel szafki, przedstawiciel danej klasy).
9. Dyrektor Szkoły posiada klucze główne do wszystkich szafek.

§6
Naprawy
1. Wszystkie usterki należy zgłaszać Wychowawcy
lub Kierownikowi Gospodarczemu, nie dokonywać napraw samodzielnie.
2. Uczeń zgłaszający usterkę lub zagubienie klucza, powinien podać numer
klucza i określić rodzaj usterki.
3. Za umyślne uszkodzenia szafek, odpowiedzialność materialną ponosi uczeń
(rodzic/opiekun prawny).
4. W przypadku wyłamania drzwiczek, uczeń (rodzic/prawny opiekun)
będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wymiany drzwi.

§7
Postanowienia końcowe
1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach
szkolnych.
2. Wychowawca
klasy
na
początku
roku
szkolnego
zapoznaje
z treścią Regulaminu rodziców i uczniów klasy. Uczniowie zobowiązani są
przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin wchodzi w życie po zasięgnięciu opinii rady rodziców,
rady
pedagogicznej,
samorządu
uczniowskiego
i
podpisaniu
przez Dyrektora Szkoły.
REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 01.09.2021

……………………………………………..
Podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły

