
REGULAMIN UŻYTKOWANIA SZAFEK SZKOLNYCH  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W ZESPOLE SZKOLNO -

PRZEDSZKOLNYM NR 1 WE WŁOCŁAWKU 

§ 1.  

Postanowienia ogólne 

1. Szafki szkolne są własnością Szkoły Podstawowej nr 20 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
nr 1 we Włocławku. Szafki zakupione z funduszu rady rodziców lub innych źródeł 
przekazywane są placówce na własność protokołem zdawczo-odbiorczym. 

2. Rada rodziców współpracuje z dyrekcją szkoły w zakresie prawidłowego użytkowania 
szafek szkolnych i ich właściwej dyspozycji. 

3. Szafki przydziela kierownik gospodarczy. Pierwszeństwo przydziału mają kolejno 
uczniowie klas najwyższych.  

4. Ewidencję korzystania z szafek szkolnych prowadzi kierownik gospodarczy. Ewidencja 
przechowywana jest w sekretariacie szkoły.  

5. Prezydium rady rodziców ma prawo wglądu do ewidencji użytkowania szafek. 

§ 2.  

Podstawowe zadania i obowiązki użytkowników szafek 

1. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania ubrań, książek, pomocy 
naukowych oraz innych przedmiotów niezbędnych w szkole. 

2. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość. 
3. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji 

szkodliwych lub niebezpiecznych. 
4. Uczeń nie powinien przynosić rzeczy i przedmiotów niezwiązanych z czasem pobytu  

w szkole, a w szczególności przedmiotów wartościowych. 
5. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków oraz innych 

działań mających skutek trwały. 
6. Uczeń nie może zamieniać się na szafki z innymi użytkownikami szafek. 
7. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki powinny być 

bezzwłocznie zgłaszane przez ucznia do kierownika gospodarczego. 
8. Tydzień przed zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym użytkownik szafki zobowiązany 

jest do opróżnienia szafki ze wszystkich znajdujących się tam przedmiotów.  
9. Użytkownicy szafek z danej klasy są zobowiązani do opróżnienia szafek w obecności 

wychowawcy. Po opróżnieniu szafek przez wszystkich użytkowników z danej klasy 
wychowawca zgłasza ten fakt do kierownika gospodarczego, który potwierdza fakt zdania 
szafek w ewidencji.  

10. W przypadku użytkowania szafki przez więcej niż jednego ucznia całkowitą 
odpowiedzialność za właściwe użytkowanie szafki ponosi uczeń. 

§ 3.  
Przypadki szczególne 

1. Sprawca zniszczenia szafki szkolnej ponosi całkowite koszty związane z naprawą  
lub zakupem nowej szafki. 



2. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi dyrekcja szkoły. 
3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach szkolnych. 
4. Uczeń na każde wezwanie dyrekcji szkoły powinien okazać rzeczy przechowywane  

w szafce. W przypadku odmowy otworzenia szafki lub podejrzenia ucznia  
o przechowywanie w szafkach zabronionych przedmiotów dyrekcja szkoły ma prawo 
komisyjnego wglądu do szafki. W każdym takim przypadku sporządzana jest pisemna 
notatka. W skład w/w komisji wchodzą min. 3 osoby (w tym właściciel szafki lub jego 
pełnomocnik, ewentualnie przedstawiciel danej klasy). 

5. W przypadku przeszukania przez policję lub inne organy do tego uprawnione sporządzany 
jest protokół przeszukania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 6.  
Postanowienia końcowe 

1. Przewodniczący rady rodziców corocznie zaznajamia radę rodziców z treścią regulaminu. 
2. Uczniów z treścią regulaminu zaznajamiają wychowawcy klas.  
 


