
 

 

Klasa ..................................... 

 

 

Regulamin i zasady korzystania z szafek szkolnych w II Społecznym 

Liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika w Ostrołęce 
 

 

1. Szafki szkolne są własnością II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego                   

im. Toniego Halika w Ostrołęce. 

2. Główny księgowy szkoły, dla celów rozliczeniowych prowadzi ewidencję 

korzystania    z szafek szkolnych. Ewidencja przechowywana jest w kancelarii 

szkolnej.  

3. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania ubrań i książek. 

4. Uczeń ponosi odpowiedzialność za zawartość szafki, dlatego ma dbać o jej 

należyte użytkowanie. 

5. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek 

substancji chemicznych lub biologicznych, mogących stwarzać zagrożenie dla 

społeczności szkoły. 

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy pozostawionych                          

w szafkach. 

7. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków 

oraz innych działań mających skutek trwały. 

8. Uczeń nie może zamieniać się na szafki z innymi użytkownikami szafek. 

9. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki powinny 

być bezzwłocznie zgłaszane przez ucznia. 

10. Pod koniec roku szkolnego uczeń zobowiązany jest do opróżnienia szafki ze 

wszystkich znajdujących się tam przedmiotów i oddania klucza w depozyt. 

11. W uzasadnionych przypadkach, Dyrektor Szkoły, Główny Księgowy lub 

upoważniony wychowawca klasy mają prawo otwierania szafek własnym 

kluczem. 

 

 



 

 

 

 

Zasady użytkowania szafek 
 

 

1. Jedna szafka przeznaczona jest dla uczniów na cały czas nauki w szkole. 

2. Klucze wydają wychowawcy klas. 

3. Uczniowie otrzymują klucze do szafki, które podlegają zwrotowi przed 

zakończeniem roku szkolnego. 

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

zwrotu klucza najpóźniej w ostatnim tygodniu roku szkolnego. Uczniowie, którzy 

nie zwrócą klucza, będą obciążeni kosztem wymiany wkładki. 

5. Uczniowie przenoszący się do innej szkoły, rezygnujący z dalszej nauki, zwracają 

klucz przed odebraniem dokumentów. 

6. W przypadku zagubienia klucza lub jego uszkodzenia, uczeń ponosi koszt 

dorobienia klucza (16zł) lub wymiany wkładki zamkowej (20zł), koszt zgubienia 

breloka do klucza z numerem szafki (9zł). 

7. Surowo zabrania się dorabiania kluczy we własnym zakresie. 

8. Uczeń otrzymuje klucz do szafki po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem                   

i po pisemnej akceptacji wszystkich zasad.  

 

Z niniejszym regulaminem zapoznałem/am się 

i zobowiązuję się przestrzegać: 


