
REGULAMIN U�YTKOWANIA SZAFEK SKRYTKOWO-ODZIE�OWYCH 

W ZSO nr 1 w Katowicach 

  

I. Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Niniejszy Regulamin u�ytkowania szafek skrytkowo-odzie�owych, zwany w dalszej tre�ci „Regulaminem,” 
okre�la szczegółowe zasady oraz organizacj� u�ytkowania szafek przez uczniów ZSO nr 1 w Katowicach 

2. Ilekro� w dalszej cz��ci b�dzie mowa o „Szkole,” nale�y rozumie�, �e mowa jest o I Liceum 
Ogólnokształc�cym w Katowicach i Gimnazjum Dwuj�zycznym nr 24 w Katowicach. 

3. Szafki stanowi� własno�� Szkoły i s� finansowane ze �rodków celowych znajduj�cych si� dyspozycji Rady 
Rodziców. 

4. Szafki wpisane s� do ksi�gi inwentarzowej przechowywanej w Szkole. 

5. Szafki podlegaj� okresowemu spisowi z natury, zgodnie z obowi�zuj�cymi w tym zakresie przepisami. 

§ 2 
6. Codzienny nadzór nad prawidłowym u�ytkowaniem szafek prowadz� wskazani przez Dyrekcj� Szkoły 

pracownicy administracyjni Szkoły. 

§ 3 
7. Prezydium Rady Rodziców dla celów rozliczeniowych prowadzi ewidencj� korzystania z szafek. Ewidencja 

przechowywana jest w Ksi�gowo�ci Szkoły. 

8. Dost�p do ewidencji u�ytkowania szafek ma Prezydium Rady Rodziców oraz  Dyrekcja Szkoły i wskazani 
przez ni� pracownicy administracyjni. 

II Zasady opłat 
§ 4 

9. Wysoko�� opłat za u�ytkowanie szafki ustala Rada Rodziców w terminie do 30 wrze�nia na bie��cy rok 
szkolny. 

10. Opłata za szafk� jest jednorazowa i jest wnoszona za cały okres nauki w Szkole, niezale�nie od czasu 
trwania nauki w Szkole. 

11. Opłat za u�ytkowanie szafki dokonuje si� na konto Rady Rodziców lub w ksi�gowo�ci Szkoły. 

12. O kolejno�ci przydziału wolnych szafek decyduje data wniesienia opłaty. 

III. U�ytkowanie szafek 
§ 5 

13. Klucz do szafki jest udost�pniany uczniowi po zapoznaniu si� Ucznia z niniejszym regulaminem i pisemnej 
akceptacji jego zapisów przez przedstawiciela ustawowego b�d� opiekuna prawnego Ucznia w przypadku, 
gdy Ucze� jest niepełnoletni. Klucz rezerwowy do szafki pozostaje w depozycie w Szkole. 

14. Szafki słu�� do przechowywania obuwia i ubra� oraz innych przedmiotów niezb�dnych uczniom na terenie 
Szkoły. 

15. Ucze� u�ytkuj�cy szafk� powinien zadba� o jej poszanowanie i wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. 

16. Nie jest dozwolone oklejanie, malowanie ani jakiekolwiek inne oznaczanie szafek. 

§ 6 
17. W przypadku zgubienia wydanego klucza, Ucze� powinien poinformowa� o tym fakcie odpowiedniego 

pracownika administracyjnego szkoły. W takim wypadku nie jest dozwolone otwieranie szafki z u�yciem 
innych kluczy lub wytrychów, przez podwa�anie lub wywa�anie drzwi b�d� te� przez inne u�ycie siły. 



18. Upowa�niony pracownik administracyjny po weryfikacji to�samo�ci Ucznia i sprawdzeniu w ewidencji jego 
prawa do u�ytkowania szafki, dokonuje wydania klucza rezerwowego. Na podstawie klucza rezerwowego, 
Ucze� ma obowi�zek wykonania na własny koszt duplikatu klucza na własne potrzeby i niezwłocznego 
zwrotu klucza rezerwowego. 

19. W wypadku zagubienia klucza rezerwowego, Ucze� jest zobowi�zany ponie�� koszty wymiany wkładki 
zamka.  

20. Sprawca zniszczenia szafki, ponosi całkowite koszty zwi�zane z jej napraw�. 

21. W przypadku kradzie�y mienia z szafki Ucze� ma obowi�zek natychmiastowego zawiadomienia Dyrekcji 
Szkoły o zaistniałej sytuacji. 

§ 7 

22. Szkoła oraz Rada Rodziców nie ponosz� odpowiedzialno�ci za rzeczy pozostawione w szafkach. 

23. Ucze� nie powinien przynosi� i pozostawia� w szafce rzeczy i przedmiotów nie zwi�zanych z czasem 
pobytu w Szkole, a w szczególno�ci przedmiotów warto�ciowych. 

24. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach substancji chemicznych oraz wszelkich innych 
wytwarzaj�cych nieprzyjemne zapachy, �r�cych, koroduj�cych itp. 

25. W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie substancji odurzaj�cych, narkotyków oraz alkoholu lub 
innych okre�lonych w pkt. 23, Dyrekcja Szkoły ma prawo komisyjnego otwarcia i wgl�du do szafki. 
Ka�dorazowo w takim przypadku sporz�dzany jest pisemny protokół. 

26. W przypadku przeszukania szafki przez Policj� lub inne organy do tego uprawnione, sporz�dzany jest 
protokół przeszukania zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

IV. Postanowienia ko�cowe 
§ 8 

27. Regulamin opracowuje Prezydium Rady Rodziców. 

28. Aktualny Regulamin dost�pny jest na tablicy ogłosze� Rady Rodziców oraz na stronie www Szkoły. 

29. Regulamin wchodzi w �ycie uchwał� Rady Rodziców, po zasi�gni�ciu opinii Dyrekcji Szkoły. 

30. Wszyscy uczniowie Szkoły zobowi�zani s� zna�, przestrzega� i stosowa� si� do postanowie� niniejszego 
Regulaminu. 

31. W wypadku nieprzestrzegania postanowie� Regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyci�ga Dyrektor 
Szkoły, po zasi�gni�ci opinii Rady Rodziców oraz Samorz�du Uczniowskiego, zgodnie z obowi�zuj�cymi 
w tym zakresie przepisami prawa. 

32. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie maj� zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz przepisy o�wiatowe. 

 

 

 

O�wiadczam, i� zapoznałem si� „Regulaminem U�ytkowania Szafek Skrytkowo-Odzie�owych w ZSO nr 1 
w Katowicach” i akceptuj� wszystkie jego postanowienia: 

 

 

 

_________________________________________   _____________________________ 

Imi� i Nazwisko        Data i Podpis 


