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REGULAMIN KORZYSTANIA
Z SZAFEK W SZATNI PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POR. EDWARDA
BŁASZCZAKA PS. „GROM” W CHMIELKU
1. Szafki są własnością Szkoły Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. „GROM” w Chmielku.
2. Z szafek w szatni przy sali gimnastycznej korzystają wyłącznie uczniowie szkoły w czasie trwania
zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych.
3. Uczeń rozpoczyna użytkowanie szafki po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
4. Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki w okresie pobierania nauki w szkole.
5. Szafki szkolne służą uczniom do przechowywania odzieży i obuwia oraz innych przedmiotów
związanych z funkcjonowaniem ucznia w szkole.
6. Na każdej szafce znajduje się numer szafki, który przypisany jest do danego ucznia. Numery
przydzielane są według kolejności w dzienniku. Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki
innym uczniom, a także zamieniać się za szafkę.
7. Każda szafka posiada dwa klucze: jeden do użytku ucznia w czasie trwania zajęć wychowania
fizycznego oraz zapasowy, który nie podlega wydawaniu.
8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia klucza uczeń ponosi koszt wykonania jego kopii. Szkoła
wypożyczy zapasowy klucz w celu dorobienia nowego tylko i wyłącznie rodzicowi ucznia.
W przypadku zagubienia klucza zapasowego rodzic pokrywa koszt wymiany zamka w szafce.
9. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną na czas trwania zajęć wychowania fizycznego zobowiązany
jest do jej należytego użytkowania i poszanowania oraz utrzymywania czystości.
10. Zabrania się dokonywać wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków, przyklejania plakatów,
zdjęć, naklejek oraz innych działań mających trwały skutek.
11. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia szafki powinny być natychmiast zgłaszane
przez ucznia wychowawcy lub w sekretariacie szkoły.
12. Sprawca umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia szafki ponosi całkowity koszt związany z jej
naprawą lub zakupem nowej.
13. W celu sprawdzenia prawidłowości użytkowania szafek przeprowadza się kontrole okresowe.
Z kontroli sporządza się protokół.
14. Uczniowie korzystający z szafek zobowiązani są znać i stosować postanowienia niniejszego
Regulaminu.
15. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz w szatni przy sali gimnastycznej.
16. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.
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