Regulamin korzystania z szafek ubraniowych
w Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach

1. Szafki szkolne są własnością Szkoły.
2. Dyrektor Szkoły prowadzi ewidencję korzystających z szafek.
3. Każdemu uczniowi przydziela się jedną szafkę oznaczoną odpowiednim
numerem.
4. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania obuwia, ubrań
oraz innych przedmiotów niezbędnych uczniom na terenie Szkoły.
5. Uczniowie pozostawiają okrycia w wyznaczonych szafkach przed
lekcjami i odbierają je po skończeniu zajęć.
6. Po każdorazowym użyciu szafki należy ją zamknąć i zaszyfrować. Nie
należy nikomu podawać szyfru otwierającego i zamykającego szafkę.
7. W przypadku, kiedy uczeń zapomni kodu zobowiązany jest do
powiadomienia o tym fakcie wychowawcy.
8. Użytkownicy szafki ponoszą odpowiedzialność za jej zawartość.
9. W szafkach nie należy pozostawiać wartościowych przedmiotów
(dokumentów, portfeli, telefonów komórkowych, kluczy, itp. ). Szkoła nie
ponosi za nie odpowiedzialności.
10. Zabrania się przechowywania w szafce przedmiotów szklanych,
produktów spożywczych, napojów, brudnej odzieży, np. strojów
sportowych.
11. Uczniowie powinni zadbać o należyte użytkowanie i poszanowanie
szafki oraz utrzymanie w niej i wokół niej porządku.
12. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości
lub niemożności korzystania z szafki należy niezwłocznie zgłosić
wychowawcy lub innemu pracownikowi szkoły.
13. Za szkody i zniszczenia szafek powstałe z winy uczniów odpowiadają
materialnie rodzice i zobowiązani są do ich niezwłocznego usunięcia (po
uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).
14. Uczniowie nie mogą udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom,
a także zamieniać się z nimi szafkami.
15. Uczniom nie wolno próbować otwierania szafek innych uczniów, gdyż
czyn ten jest równoznaczny z próbą włamania.

16. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów,
rysunków i naklejania czegokolwiek oraz innych działań mających
skutek trwały.
17. Zakazuje się przesuwania szafek oraz wrzucania czegokolwiek za szafki.
18. Dyrektor Szkoły, wychowawca lub inna uprawniona osoba może
sprawdzić stan szafki w obecności uczniów.
19. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania niniejszego
regulaminu.
20. Niniejszy regulamin obowiązuje od 13 marca 2013 roku i jest
udostępniony na stronie internetowej Szkoły.

