
 
REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z SZAFEK 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 91 IM. LEONIDA TELIGI W ŁODZI 

 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin korzystania z szafek uczniowskich określa szczegółowe zasady oraz 

organizację użytkowania szafek przez uczniów SP nr 91 w Łodzi. 

2. Szafki stanowią własność szkoły. 

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

4. Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki w szkole. 

5. Szafki służą uczniom do przechowywania obuwia i ubrań, pomocy naukowych oraz innych 

przedmiotów związanych z funkcjonowaniem w szkole. 

6. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną zobowiązany jest do jej należytego użytkowania               

i poszanowania. 

7. Uczniowie korzystający z szafek zobowiązani są do zapoznania i stosowania niniejszego 

Regulaminu. 
 

Obowiązki użytkowników szafek 

1. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość. 

2. Użytkownik zabezpiecza swoje mienie poprzez prawidłowe zamykanie szafki                             

i nieudostępnianie klucza innym osobom.  

3. Uczniowie mają obowiązek utrzymywania szafek w czystości (nie wolno w nich 

przechowywać brudnej odzieży, przedmiotów szklanych, żywności np. niedojedzonych 

kanapek, a także napojów z niezabezpieczonym zamknięciem). 

4. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych substancji łatwopalnych, 

chemicznych, żrących oraz wytwarzających nieprzyjemne zapachy. 

5. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, przyklejania zdjęć                

i plakatów oraz rysowania ostrymi narzędziami ( np. nożyczkami). 

6. Uczeń nie może udostępniać swojej szafki innym uczniom, a także zamieniać się szafkami. 

7. Ewentualne kradzieże mienia, uszkodzenia szafki powinny być natychmiast zgłaszane 

wychowawcy, nauczycielowi dyżurującemu, innemu pracownikowi szkoły lub                          

w sekretariacie szkoły. 

8. Sprawca umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia ponosi całkowity koszt związany                     

z naprawą lub zakupem nowej szafki. 

9. Wraz z zakończeniem roku szkolnego uczeń zobowiązany jest do oddania klucza 

wychowawcy po wcześniejszym opróżnieniu szafki i uprzątnięciu jej wnętrza.          

Uczniowie, którzy nie zwrócą klucza będą obciążeni kosztem wymiany zamka. 

 



Klucze i zasady ich użytkowania 

1. Każda szafka posiada dwa klucze: jeden do użytku ucznia, drugi zapasowy, który pozostaje        

w szkole i nie podlega wydawaniu. 

2. Klucza nie wolno zostawiać w zamku. 

3. W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży klucza, uczeń zobowiązany jest do 

powiadomienia wychowawcy, nauczyciela dyżurującego, pracownika lub sekretariatu  

szkoły. Klucz dorabiany jest na koszt ucznia. W razie konieczności szkoła może dokonać 

wymiany zamka szafki na koszt użytkownika. 

4. Nie wolno samodzielnie dorabiać kluczy do szafek oraz otwierać innych szafek. Wymiana 

wkładki nastąpi na kosz ucznia. 

5. Uczeń przenoszący się do innej szkoły oddaje klucz przed otrzymaniem dokumentów 

dotyczących wypisu ze szkoły. 

 

Kontrole i zasady ich przeprowadzania 

 

1. Szafki mogą być kontrolowane na określonych niżej zasadach. 

2. W celu sprawdzenia poprawności użytkowania szafek prowadzone będą kontrole okresowe, 

w obecności ucznia. 

3. Kontrole okresowe przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której 

wchodzą: przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, nauczyciel, pedagog lub wicedyrektor 

szkoły. 

4. Kontrole nadzwyczajne przeprowadzone są w sytuacjach: uzyskania przez szkołę informacji 

o możliwości przechowywania przez ucznia rzeczy zabronionych niniejszym Regulaminem; 

na wniosek policji lub innych organów do tego uprawnionych; na żądanie rodziców ucznia,     

w związku z możliwością popełnienia czynu zabronionego. 

5. Kontrole nadzwyczajne przeprowadza się komisyjnie. Z kontroli sporządzany jest protokół. 

 

Postanowienia końcowe 
 

1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach szkolnych. 

2. Każdy rodzic oraz uczeń własnoręcznym podpisem przyjmują do wiadomości i stosowania 

niniejszy Regulamin oraz przyjmują odpowiedzialność za używaną szafkę. 

3. Uczeń zobowiązany jest do zwrotu Regulaminu opatrzonego własnoręcznym podpisem             

i podpisem rodzica do wychowawcy klasy. 

4. W przypadku naruszenia Regulaminu dyrektor szkoły może odebrać uczniowi prawo 

korzystania z szafki. 


