ZASADY KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH
Szkoła Podstawowa nr 9 im. gen Józefa Wybickiego w Wejherowie
Postanowienia ogólne:
1. Szafki są własnością Szkoły Podstawowej nr 9 im. gen Józefa Wybickiego w Wejherowie.
2. Uczeo nabywa prawo do korzystania z szafki w okresie pobierania nauki w szkole.
3. Jedna szafka jest przeznaczona dla dwóch uczniów z jednej klasy, zgodnie z przydziałem
przygotowanym przez wychowawcę klasy.
4. Szafki szkolne służą uczniom do przechowywania podręczników, przyborów szkolnych oraz innych
przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia w szkole.
5. Uczeo, który otrzymał szafkę szkolną zobowiązany jest do jej należytego użytkowania
i poszanowania.
6. Dyrektor ma prawo do kontroli szafek, szczególnie w sytuacjach:
 uzyskania przez szkołę informacji o możliwości przechowywania przez ucznia rzeczy
niedozwolonych;
 na wniosek policji lub innych organów do tego uprawnionych;
 na żądanie rodziców ucznia;
 w związku z możliwością popełnienia czynu zabronionego.
Obowiązki użytkowników szafek:
1. Użytkownicy szafki ponoszą odpowiedzialnośd za jej zawartośd.
2. Uczniowie mają obowiązek utrzymywad szafki w czystości.
3. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych substancji chemicznych, np.
wytwarzających nieprzyjemne zapachy, żrących, itp.
4. Uczeo nie powinien przechowywad w szafce: przedmiotów szklanych, niezjedzonych kanapek
i innej żywności, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem, brudnej odzieży.
5. Zabrania się dokonywad wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków, przyklejania plakatów,
zdjęd itp.
6. Uczeo nie może udostępniad przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniad się z nimi na
szafki.
7. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia szafki powinny byd natychmiast zgłaszane
przez ucznia wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności- pracownikowi obsługi lub
administracji szkoły.
8. Sprawca umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia szkolnej szafki ponosi całkowity koszt związany
z jej naprawą lub zakupem nowej.
9. Pod koniec roku szkolnego uczeo zobowiązany jest do opróżnienia szafki.
Kody do szafek i zasady ich użytkowania
1. Kody do szafek zmieniane są podczas letniej przerwy wakacyjnej.
2. Uczeo otrzymuje kod do szafki na początku roku szkolnego.
3. Uczeo kontynuujący naukę zachowują dotychczasową szafkę.
4. Uczniowie zabezpieczają swoje mienie pozostawione w szafkach poprzez ich
i nieudostępnianie kodu innym osobom.
5. Zabrania się samodzielnej zmiany kodu.

zamykanie,

Postanowienia koocowe:
1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach szkolnych.
2. Uczniowie własnoręcznym podpisem przyjmują do wiadomości i stosowania niniejsze zasady oraz
potwierdzają odbiór kodu do szafki.
3. W przypadku niewłaściwego korzystania z szafki dyrektor szkoły może odebrad uczniowi prawo
korzystania z szafki szkolnej.
4. Niniejsze zasady udostępnia się uczniom i ich rodzicom poprzez umieszczenie na tablicy
informacyjnej oraz szkolnej stronie internetowej.

