Regulamin korzystania z szafek szkolnych
w Zespole Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie
1.

Szafki szkolne są własnością Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie.

2.

Każda szafka posiada dwa klucze: jeden do użytku ucznia, jeden zapasowy pozostaje w szkole i nie podlega
wydawaniu. Klucz do szafki podlega zwrotowi przed ukończeniem szkoły. Zwrotu dokonuje się na ręce
wychowawcy.

3.

W przypadku zagubienia klucza uczeń zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie konserwatora. Klucz
dorabiany jest przez szkołę na koszt ucznia.

4.

Szkoła prowadzi ewidencję korzystania z szafek. Ewidencja jest przechowywana u kierownika gospodarczego
szkoły.

5.

Szkoła pobiera kaucję w wysokości 100,- zł za udostępnienie szafki.

6.

W przypadku trudnej sytuacji materialnej uczeń może zwrócić się z prośbą o rozłożenie kaucji na raty lub
o wpłacenie kaucji przez Radę Rodziców.

7.

Kaucja jest zwracana po ukończeniu szkoły przez ucznia, po potrąceniu opłaty eksploatacyjnej w wysokości
10,- zł za każdy rok szkolny korzystania z szafki. Opłaty eksploatacyjne są przeznaczone na bieżącą
konserwację szafek.

8.

W przypadku odejścia ucznia ze szkoły kaucja jest zwracana po potrąceniu opłaty eksploatacyjnej
proporcjonalnej do okresu przebywania ucznia w szkole.

9.

W przypadku zniszczenia szafki kaucja przepada, a otrzymanie kolejnej szafki jest równoznaczne z pobraniem
kolejnej kaucji.

10. Za zniszczenie szafki odpowiada jej właściciel. Szkoła nie będzie rozstrzygać sporów dotyczących zniszczenia
szafki.
11. Szafki szkolne mają służyć do przechowywania obuwia, ubrań oraz innych przedmiotów niezbędnych na
terenie szkoły. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zawartość szafki.
12. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną powinien dbać o jej należyte użytkowanie i poszanowanie oraz
utrzymanie porządku wokół własnej szafki.
13. Uczeń nie może udostępnić przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamienić się z nimi na szafki.
14. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość. Nie wolno przechowywać w szafce żadnych
przedmiotów szklanych, produktów spożywczych, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem i brudnej
odzieży (np. strojów sportowych).
15. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków i naklejania czegokolwiek oraz
innych działań mających skutek trwały. Stwierdzenie przez szkołę wymienionych działań jest równoznaczne
z uznaniem szafki za zniszczoną.
16. Zakazuje się przesuwania szafek oraz wrzucania czegokolwiek za szafki.
17. Przed feriami zimowymi oraz przed zakończeniem roku szkolnego wychowawca sprawdza stan szafki
w obecności ucznia.
18. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6 września 2010 r. i jest udostępniony na stronie internetowej
szkoły.
19. Z Regulaminem zapoznają się Rodzice i Uczniowie w każdym roku szkolnym.

