
Regulamin korzystania z szafek szkolnych 
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 

im. Janusza Korczaka w Płocku 
 
 

I Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin korzystania z szafek uczniowskich określa szczegółowe zasady oraz organizację 
użytkowania szafek przez uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 
im. Janusza Korczaka w Płocku, zwanej dalej Szkołą. 

2. Szafki stanowią własność Szkoły.  
3. Każda szafka opatrzona jest numerem na podstawie którego, przypisana jest do ucznia. 
4. Uczeń otrzymuje dostęp do szafki każdego roku szkolnego na okres od września do zakończenia 

zajęć dydaktycznych w czerwcu lub do zakończenia nauki w Szkole. 
5. Wszyscy pracownicy Szkoły mają obowiązek zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości 

w zakresie dysponowania i użytkowania szafki przez ucznia, przekazując poczynione spostrzeżenia 
odpowiedniemu wicedyrektorowi. 

 
II Obowiązki Szkoły 

 
1. Szkoła zapewnia przydział szafki, konserwację i naprawę szafek. 
2. Przydziału konkretnej szafki uczniowi, do 15 września każdego roku, dokonuje wychowawca klasy. 
3. Lista uczniów danej klasy z przypisanymi numerami szafek i potwierdzonym przez ucznia faktem 

zapoznania się z niniejszym Regulaminem przechowywana jest w dokumentacji wychowawcy klasy, 
a jej kopie przekazywane są przez wychowawcę do 15 września każdego roku do kierownika 
gospodarczego (pokój nr 10).  

4. Dostęp do ewidencji użytkowania szafek ma Dyrekcja Szkoły i wskazani przez Dyrektora Szkoły 
pracownicy administracji lub obsługi.  

 
III Obowiązki użytkownika szafki 

 
1. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną powinien zadbać o jej należyte użytkowanie i poszanowanie. 
2. Uczeń użytkujący szafkę ponosi odpowiedzialność za jej zawartość. 
3. Pozostawione w szafce rzeczy, powinny być przechowywane zgodnie zasadami higieny 

i bezpieczeństwa sanitarnego. 
4. Szafka szkolna służy uczniowi do przechowywania książek, pomocy naukowych, przyborów 

szkolnych, stroju na wf oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie 
Szkoły. 

5. Szafka nie służy do przechowywania obuwia na zmianę i odzieży wierzchniej.  
6. Zabrania się przechowywania w szafce szkolnej: 

a) jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla 
społeczności szkoły,  

b) alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów 
uważanych za niebezpieczne, 

c) niedojedzonych w danym dniu kanapek i innych łatwopsujących się produktów spożywczych, 
napojów z niezabezpieczonym zamknięciem i brudnej odzieży.  

7. Strój sportowy użyty w danym dniu na lekcji wychowania fizycznego można przechowywać w szafce 
do końca tego dnia. 

8. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki: napisów, rysunków, przyklejania naklejek 
i plakatów oraz innych działań mających skutek trwały. 

9. Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także wymienić szafki z innym 
uczniem. 



10. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki uczeń powinien zgłosić 
wychowawcy. 

 
IV Klucze, odpowiedzialność za szkody 

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

i nie podlega udostępnianiu. 
2. Uczeń otrzymuje klucz do szafki, który podlega zwrotowi przed zakończeniem roku szkolnego. 

Zwrotu dokonuje się u wychowawcy. Rodzice uczniów, którzy nie zwrócą klucza będą obciążeni 
kosztem wymiany zamka.  

3. Uczniowie przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz przed odebraniem dokumentów.  
4. Klucza do szafki nie należy pozostawiać w zamku.  
5. Samodzielne dorabianie kluczy do szafek jest zabronione. 
6. Informację o zagubieniu lub zniszczeniu klucza do szafki przyjmuje od ucznia wychowawca klasy, 

który zgłasza ten fakt kierownikowi gospodarczemu. 
7. Dorobienie nowego klucza odbywa się na koszt rodziców/opiekunów pranych ucznia, a klucz zostaje 

wydany uczniowi przez kierownika gospodarczego. W przypadku nieuiszczenia wpłaty uczeń nie 
otrzyma dostępu do szafki. Rzeczy przechowywane w szafce zostaną mu udostępnione. 

8. Sprawca (rodzice/opiekunowie prawni sprawcy) umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia szafki 
ponosi całkowity koszt związany z jej naprawą lub wymianą.  

 
V Kontrole i zasady ich przeprowadzania  
 

1. Wychowawca sprawuje nadzór nad użytkowaniem szafek dokonując przeglądu ich stanu 
i zawartości w obecności ucznia w ostatnim tygodniu przez feriami zimowymi i w ostatnim tygodniu 
przez wakacjami (w chwili zdawania szafki przez ucznia) lub dodatkowo w innym terminie, w miarę 
potrzeb. 

2. W razie potrzeby, szafka uczniowska może podlegać kontroli nadzwyczajnej.  
3. Kontrola nadzwyczajna przeprowadzana jest w sytuacji uzasadnionego podejrzenia możliwości 

przechowywania przez ucznia rzeczy zabronionych regulaminem, na wniosek policji lub innych służb 
do tego uprawnionych lub na wniosek rodziców ucznia. 

4. Kontrolę nadzwyczajną przeprowadza osoba upoważniona przez Dyrektora Szkoły w obecności 
innego pracownika Szkoły.  

5. W przypadku naruszenia Regulaminu Dyrektor Szkoły może odebrać uczniowi prawo do korzystania 
z szafki. 

 
VI Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin wchodzi w życie po podpisaniu przez Dyrektora Szkoły z dniem 01 września 2020 roku. 
2. Z Regulaminem zapoznają się Rodzice i Uczniowie w każdym roku szkolnym.  
3. Każdego roku niniejszy regulamin jest wysyłany przez dziennik elektroniczny rodzicom uczniów, co 

uznaje się za równoznaczne z zapoznaniem ich z regulaminem. 
4. Każdego roku, na godzinie do dyspozycji wychowawcy, uczeń potwierdza podpisem fakt zapoznania 

się z niniejszym regulaminem. 
5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zawartość pozostawioną w szafkach szkolnych. 
6. W sprawach nie unormowanych w niniejszym Regulaminie decyzje rozstrzygające podejmuje 

Dyrektor Szkoły. 
 


