Regulamin korzystania z szafek
Przepisy ogólne
1. Szafki są własnością Szkoły, uczeń nabywa prawa jedynie do korzystania z
przydzielonej szafki, w czasie nauki w Naszej Szkole.
2. Widoczne numery na drzwiczkach to: numer szafki i numer drzwiczek (np. szafka
numer III , drzwiczki 1 - III\1)
3. Każdy zamek posiada dwa klucze: jeden do użytku, drugi zapasowy pozostaje w
Szkole.
4. Wychowawca sporządza listę wydanych kluczy z imieniem i nazwiskiem ucznia i
numerem klucza.
5. W przypadku, gdy klucz zaginie, uczeń wypożycza zapasowy i w ciągu tygodnia
dorabia klucz na własny koszt.
6. Jeśli uczeń zagubi klucze, koszty wymiany zamku ponoszą rodzice.
7. Jeżeli uczeń nie zastosuje się do regulaminu w następnym roku szkolnym nie
otrzymuje szafki.

Obowiązki Szkoły
Szkoła zastrzega sobie prawo do otwierania szafek bez informowania ucznia w przypadku:
naprawy, w razie przechowywania przedmiotów cuchnących lub innych uznanych za
niebezpieczne.

Obowiązki ucznia
Należy zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać jego przepisów.
Należy dbać o estetykę i wygląd przydzielonej szafki.
Klucza do szafki nie zostawiać w drzwiczkach, zabezpieczyć przed zgubieniem.
Wszystkie usterki zgłaszać do wychowawcy.
Zakazuje się przechowywania przedmiotów szklanych: butelki, słoiki
Butelki z napojami muszą być szczelnie zakręcone.
Nie należy przechowywać nie zjedzonych kanapek, brudnej odzieży (strój
gimnastyczny).
8. Zakazuje się przesuwania szafek.
9. Zakazuje się siłowego otwierania drzwiczek.
10. W przypadku wyłamania drzwiczek koszty naprawy ponosi uczeń.
11. Nie wolno oklejać szafki naklejkami, plakatami itp. W środku i na zewnątrz.
12. Za umyślne uszkodzenie szafki odpowiedzialność ponosi uczeń.
13. Za rzeczy pozostawione w nie zamkniętej szafce Szkoła nie ponosi
odpowiedzialności.
14. Uczeń nie może tłumaczyć nie przygotowania do lekcji pozostawieniem
podręczników w szafce.
15. Do zwrotu przyjmowane są tylko klucze oryginalne.
16. Uczniowie na koniec roku szkolnego oddają klucze do wychowawcy.
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