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§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin zwany w dalszej treści „Regulaminem użytkowania szafek” 

określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania szafek szkolnych przez 

uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Brzegu. 

2. Szafki szkolne są własnością  II Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa 

Herberta w Brzegu w ilości 120 sztuk ( 1 segment -2 drzwiowy- 4 miejscowy)  wg spisu 

inwentarzowego. 

3. Uczeń nabywa prawo jedynie do korzystania z przydzielonej szafki, w czasie nauki 

w II LO, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem przez niego i jego 

rodzica/prawnego opiekuna. 

4. Każdy Rodzic i Uczeń podpisuje odpowiedzialność majątkową za używaną szafkę. 

 
§ 2. Podstawowe zasady użytkowania szafek. 

 
1. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania ubrań, książek, pomocy 

naukowych oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na  

terenie szkoły. 

2. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość. 

3. Dyrekcja Szkoły nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach 

uczniowskich. 

 

SZKOŁA: 

5. Zapewnia przydzielenie szafek uczniom – 1 szafka na 2 osoby, zamykana na klucz 

opisana indywidualnym numerem. 

6. Zapewnia konserwację i naprawę szafek. 

7. Szkoła zastrzega sobie prawo do otwierania szafek bez informowania ucznia w 

przypadku: naprawy, w razie przechowywania przedmiotów mogących stanowić 

jakiekolwiek zagrożenie, wydzielających intensywne zapachy lub innych uznanych za 

niebezpieczne. 

 

OBOWIĄZKI UCZNIA: 
8. Wszyscy uczniowie Szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować 

postanowienia niniejszego Regulaminu. 
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9. Dbać o wygląd i estetykę przydzielonej szafki, nie dokonywać  zewnątrz szafki 

napisów, rysunków oraz innych działań mających skutek trwały. 

10. Zabezpieczać swoje mienie, które przechowywane jest w szafkach poprzez ich 

prawidłowe zamykanie, nie pozostawianie klucza w zamku, zabezpieczenie go przed 

zgubieniem oraz nie udostępnianie go innym osobom. 

11. Przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady  

higieny i bezpieczeństwa. 

12. Bezzwłocznie zgłosić do sekretariatu Szkoły ewentualne kradzieże mienia oraz 

wszelkie uszkodzenia i usterki szafki. 

 
ZABRANIA SIĘ: 

13. Przechowywania w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji chemicznych lub 

biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności szkoły. 

14. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów 

tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za 

niebezpieczne. 

15. Przechowywania w szafkach: artykułów spożywczych, brudnej odzieży, 

przedmiotów szklanych (butelki, słoiki). 

16. Samodzielnego dorabiania kluczy do szafek. 

 

§ 3. Klucze i zasady ich użytkowania 

 
1. Każdy zamek posiada dwa klucze do użytku ucznia. 

2. Wychowawca sporządza listę uczniów z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz 

numerem szafki, na której uczeń potwierdza podpisem otrzymanie klucza. 

3. Uczeń otrzymuje klucz oryginalny z wypisanym numerem szafki  po zapoznaniu się 

z niniejszym regulaminem. 

4. Uczeń po zakończeniu edukacji zwraca klucz oryginalny z wypisanym numerem 

szafki, po jej opróżnieniu, przed zakończeniem roku szkolnego z potwierdzeniem na 

karcie obiegowej. 

5. Uczniowie, którzy w danym roku kończą naukę w szkole zobowiązani są do zwrotu 

klucza oryginalnego najpóźniej w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego.  

6. Uczniowie przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz oryginalny z wypisanym 

numerem szafki przed odebraniem dokumentów. 
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7. Zabrania się dorabiania klucza we  własnym zakresie, oraz próbować otwierać 

swoim kluczem innych szafek. Jeżeli jednak do tego dojdzie, wtedy uczeń będzie 

obciążony kosztem wymiany wkładki. 

8. Uczeń zabezpiecza swoje mienie poprzez prawidłowe zamykanie szafki, nie 

pozostawianie klucza w zamku oraz nieudostępnianie go innym osobom. 

 

§ 4 Zasady opłat 

1. Każdy użytkownik może otrzymać w użytkowanie szafkę po wniesieniu opłaty w 

wysokości 30,00 PLN ( 10 zł za rok szkolny), płatne jednorazowo przed 

rozpoczęciem nauki w II LO. 

2. W roku szkolnym 2014/2015, tj. od którego wchodzi w życie niniejszy Regulamin, 

klasy I-sze wpłacają 30 zł, klasy II-gie 20 zł, klasy III-cie 10 zł.  

3. Wpłaty dokonywane są na rachunek Społecznej Rady Szkoły, gotówką u 

nauczyciela wychowawcy, przy wydawaniu klucza, z potwierdzeniem opłaty za 

szafkę. 

4. W przypadku, kiedy w II LO uczy się więcej niż jedno dziecko z danej rodziny nie 

zmienia się kwota wpłaty za szafkę. 

5. W przypadku rezygnacji z nauki w II LO w trakcie roku szklonego wpłata nie 

podlega zwrotowi. 

§ 5. Naprawy 

 
1. Wszystkie usterki należy zgłaszać do sekretariatu uczniowskiego lub do     

pracownika administracji, nie dokonywać napraw samodzielnie. 

2. Uczeń zgłaszający usterkę lub zagubienie klucza, powinien podać numer klucza i 

określić rodzaj usterki, a w przypadku konieczności otwarcia szafki przez 

konserwatora, okazać dokument potwierdzający, że jest uczniem II LO w Brzegu. 

3. Za umyślne uszkodzenia szafek, odpowiedzialność materialną ponosi uczeń 

(rodzic/prawny opiekun). 

 

§ 6. Przypadki szczególne 

 
1. W przypadku kiedy znany jest sprawca dewastacji szafki uczniowskiej, ponosi on 

(rodzic/prawny opiekun) całkowity koszt związany z naprawą lub wymianą – 

zakupem nowej szafki. 
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2. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi Dyrekcja 

Szkoły. 

3. Dyrektor Szkoły upoważnia wychowawcę do sprawdzania stanu szafki i jej 

zawartości w obecności innego pracownika szkoły i jej właściciela lub przedstawiciela 

samorządu klasowego . 

4. Uczeń na każde wezwanie Dyrekcji Szkoły powinien okazać rzeczy 

przechowywane w szafce. 

5. W przypadku odmowy otworzenia szafki lub podejrzenia ucznia o przetrzymywanie 

w szafkach zabronionych przedmiotów np. posiadanie substancji odurzających, 

narkotyków, alkoholu lub innych substancji i przedmiotów Dyrekcja Szkoły ma prawo 

wglądu do szafki bez zgody ucznia. W każdym takim przypadku sporządzana jest 

pisemna notatka. W powyższej sytuacji we wglądzie uczestniczą min. 3 osoby (w tym 

właściciel szafki lub jego pełnomocnik, ewentualnie przedstawiciel danej klasy). 

6. W przypadku przeszukania przez Policję lub inne organy do tego uprawnione 

sporządzany jest protokół przeszukania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

 

                                                                                                                 …………………………………………… 

                                                                                                                    /podpis dyrektora szkoły/  


