REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W TYCHACH
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PRZEPISY OGÓLNE

Szafki szkolne stanowią majątek szkoły.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach
Uczeń ma prawo do korzystania z szafki podczas nauki w szkole.
Szafka przeznaczona jest dla dwóch uczniów.
Aby otrzymać klucz do szafki należy opłacić kaucję 15 zł. W przypadku zagubienia
klucza kaucja nie zostanie zwrócona.
W przypadku celowego uszkodzenia szafki uczeń ponosi odpowiedzialność materialną
za naprawę.
Problemy dotyczące użytkowania szafek, w tym ewentualne kradzieże i uszkodzenia,
należy zgłaszać do administracji szkoły – wpis do zeszytu uwag
Dyrekcja szkoły ma prawo podjąć decyzję o otwarciu szafki w sytuacji, kiedy jest
podejrzenie, że wewnątrz przechowywane są rzeczy niedozwolone. W takiej sytuacji
sporządzana jest notatka, w kontroli musi uczestniczyć przedstawiciel dyrekcji
i samorządu uczniowskiego.
Uczniowie korzystający z szafek zobowiązani są znać i stosować postanowienia
niniejszego Regulaminu.

II. Obowiązki użytkowników szafek:
1. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość i zobowiązany jest znać
i stosować regulamin użytkowania
2. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafce produktów zabronionych prawem
w tym używek i innych niebezpiecznych rzeczy i substancji.
3. Uczniowie mają obowiązek utrzymywać szafki w czystości.
4. Zabrania się dokonywać wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków, oraz
innych działań mających trwały skutek.
5. Uczeń zabezpiecza swoje mienie pozostawione w szafce poprzez jej zamykanie,
niepozostawianie klucza w zamku i nieudostępnianie go osobom trzecim.
6. Przed zakończeniem nauki w szkole uczeń ma obowiązek wyczyścić szafkę i oddać
klucz do administracji. Termin zdania szafki podany będzie do wiadomości uczniów
na stronie szkoły. W przypadku pozostawienia rzeczy w szafce przedmioty te zostaną
usunięte przez pracowników obsługi.

Oświadczenie użytkownika szafki szkolnej
Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu korzystania z szafek szkolnych w Zespole
Szkół nr 7 w Tychach
a) Podpis ucznia:
…………………………………………………………………….
b) Podpis rodzica (w przypadku ucznia niepełnoletniego)
………………………………………………………………….

Samorząd Uczniowski

Dyrektor szkoły

