
REGULAMIN UŻYTKOWANIA

SZAFEK SZKOLNYCH

w
Szkole Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy „Regulamin użytkowania szafek szkolnych” zwany w dalszej części 
„Regulaminem”  określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania majątku 
ruchomego w postaci szafek szkolnych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 191 im. J. I. 
Kraszewskiego w Warszawie.

2. Ilekroć w dalszej części będzie mowa o „Szkole”, należy rozumieć, że mowa jest o Szkole 
Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego w Warszawie.

3. Szafki szkolne są własnością Szkoły Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego w 
Warszawie.

4. Dysponowaniem i rozliczeniem majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych zajmuje się 
Sekretariat Szkoły we współpracy z Kierownikiem gospodarczym. 

5. Szafki szkolne wpisane są do Księgi inwentarzowej Szkoły.

6. Dyrekcja Szkoły, Nauczyciele oraz Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek 
zwracać uwagę na wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości w zakresie dysponowania i 
użytkowania szafek szkolnych przez Uczniów Szkoły.

7. Sekretariat Szkoły prowadzi ewidencję użytkowania szafek szkolnych. Ewidencja 
przechowywana jest w Sekretariacie Szkoły.

8. Wgląd do ewidencji użytkowania szafek szkolnych posiada Sekretarz Szkoły, Kierownik 
gospodarczy, Dyrekcja Szkoły.

9. Wychowawca klasy posiada ewidencję użytkowania szafek szkolnych przez Uczniów klasy.

§ 2
Podstawowe obowiązki użytkowników szafek

1. Obowiązkiem Ucznia i jego Rodzica jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i przestrzeganie
uregulowań w nim zawartych. 

2. Jedna szafka jest przeznaczona do użytkowania dla jednego ucznia.

3. Zabrania się udostępniania przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniania się 
szafkami. 
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4. Szafki szkolne mają służyć Uczniom tylko i wyłącznie do przechowywania: podręczników 
szkolnych, pomocy naukowych oraz przyborów szkolnych.

5. Zabrania się przechowywania w szafkach rzeczy niezwiązanych z nauką szkolną, a w 
szczególności przedmiotów wartościowych, za utratę których Szkoła nie ponosi 
odpowiedzialności.

6. Zabrania się przechowywania w szafkach produktów spożywczych, napojów, odzieży, 
obuwia, przedmiotów szklanych.

7. Zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków 
odurzających, jakichkolwiek substancji chemicznych, niebezpiecznych narzędzi i 
przedmiotów uważanych za niebezpieczne.

8. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafek jakichkolwiek napisów, rysunków, a
także zabrania się przyklejania na szafki plakatów, naklejek, zdjęć itp.

9. Uczeń ma obowiązek zabezpieczać swoje mienie pozostawione w szafce poprzez zamykanie 
szafki, niepozostawianie klucza w zamku i nieudostępnianie go innym osobom.

10. W przypadku ewentualnej kradzieży mienia pozostawionego w szafce, Uczeń ma obowiązek 
natychmiastowego zgłoszenia tego faktu Wychowawcy klasy, a w przypadku jego 
nieobecności pracownikowi Sekretariatu Szkoły lub Dyrekcji Szkoły.

11. W przypadku dostrzeżenia uszkodzenia i usterki szafki, Uczeń ma obowiązek 
natychmiastowego zgłoszenia tego faktu Wychowawcy klasy, a w przypadku jego 
nieobecności pracownikowi Sekretariatu Szkoły.

12. Zabrania się Uczniom samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw szafek szkolnych.

13. Rodzic Ucznia ponosi całkowity koszt związany z naprawą lub zakupem nowej szafki, jeśli 
uczeń w sposób umyślny uszkodził lub zniszczył szafkę szkolną. W przypadku niewywiązania
się z powyższego zobowiązania, Uczeń traci prawo do użytkowania szafki.

14. Rodzic Ucznia ponosi całkowity koszt dorobienia klucza do szafki, w przypadku zagubienia 
go przez Ucznia. W przypadku niewywiązania się z powyższego zobowiązania, Uczeń traci 
prawo do użytkowania szafki.

15. Uczeń użytkujący szafkę szkolną zobowiązany jest w terminie – do dnia 15 czerwca roku 
szkolnego opróżnić szafkę ze wszystkich znajdujących się tam rzeczy, usunąć wszelkie ślady 
jej użytkowania oraz zwrócić klucz do Wychowawcy klasy. 

16. Wychowawca klasy oddaje klucz do Sekretariatu Szkoły w terminie – do dnia 20 czerwca 
roku szkolnego.

§ 3
Klucze i zasady ich użytkowania

1. Rodzic Ucznia, który wyraził życzenie użytkowania szafki szkolnej przez jego dziecko, 
osobiście pobiera z Sekretariatu Szkoły klucz do przydzielonej szafki szkolnej.

2. Klucz do szafki szkolnej zostaje wydany Rodzicowi Ucznia po zapoznaniu się przez niego z 
„Regulaminem użytkowania szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 191 im. J. I. 
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Kraszewskiego” i poświadczeniu własnoręcznym podpisem faktu zapoznania się z 
Regulaminem oraz zobowiązania do stosowania się do zasad Regulaminu.

3. W przypadku braku akceptacji dla zasad Regulaminu i niepodpisania zobowiązania do jego 
przestrzegania przez Rodzica, Uczeń nie otrzymuje szafki szkolnej.

4. Wychowawcy klas 4 – 6 zobowiązani są corocznie do zapoznania Uczniów z „Regulaminem 
użytkowania szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego” oraz 
zebrania własnoręcznych podpisów Uczniów użytkujących szafki, potwierdzających 
zapoznanie się z Regulaminem i zobowiązanie do jego przestrzegania. Dokument z podpisami
Uczniów przekazują do Sekretariatu Szkoły w terminie – do dnia 25 października roku 
szkolnego.

5. Klucze do szafek szkolnych Rodzice pobierają od dnia 10 września do dnia 15 października 
każdego roku szkolnego. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest pobranie klucza w innym 
terminie, uzgodnionym z Sekretariatem Szkoły.

6. Ewidencja użytkowania szafek szkolnych przez Uczniów danego zespołu klasowego zostaje 
przekazana Wychowawcy klasy do dnia 20 października roku szkolnego. 

7. Uczniowie kontynuujący naukę w Szkole Podstawowej nr 191 ponownie otrzymają klucz do 
użytkowanej przez nich szafki szkolnej w następnym roku szkolnym. W przypadku 
kontynuacji, Rodzic Ucznia nie jest zobowiązany do osobistego odbioru klucza i ponownego 
podpisania Regulaminu. Klucz zostanie wydany Uczniowi w następnym roku szkolnym przez 
Wychowawcę klasy.

8. Klucz do szafki szkolnej zostaje wydany do użytkowania na jeden rok szkolny i podlega 
zwrotowi (w depozyt) przez Ucznia do Wychowawcy klasy – w terminie do dnia 15 czerwca 
roku szkolnego.

9. Wychowawca klasy przekazuje klucze w depozyt do Sekretariatu Szkoły w terminie – do dnia 
20 czerwca roku szkolnego. Sekretariat Szkoły wydaje Wychowawcy klasy pokwitowanie 
zwrotu kluczy - indywidualnie dla każdego Ucznia, które Wychowawca klasy ma obowiązek 
przekazać Rodzicom Uczniów w terminie – do dnia zakończenia zajęć szkolnych w danym 
roku szkolnym.

17. W przypadku niezwrócenia przez Ucznia klucza do szafki w wyznaczonym terminie, Rodzic 
Ucznia ponosi całkowity koszt wymiany wkładki (zamka) do szafki dotychczas użytkowanej 
przez jego dziecko. W przypadku niewywiązania się z powyższego zobowiązania, Uczeń traci 
prawo do użytkowania szafki.

10. Uczniowie, którzy w danym roku szkolnym kończą naukę w Szkole Podstawowej nr 191 im. 
J. I. Kraszewskiego, zobowiązani są do zwrotu klucza do użytkowanych szafek szkolnych w 
terminie – do dnia 15 czerwca roku szkolnego, do Wychowawcy klasy.

11. Zabrania się dorabiania kluczy do szafek szkolnych. 

12. W przypadku dorobienia klucza we własnym zakresie przez Ucznia, Rodzic zostanie 
obciążony kosztami wymiany zamka (wkładki) do użytkowanej szafki. W przypadku 
niewywiązania się z powyższego zobowiązania, Uczeń traci prawo do użytkowania szafki.
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§ 4
Obowiązki Szkoły

1. Szkoła zapewnia Uczniom prawo do korzystania z indywidualnych szafek szkolnych tylko i 
wyłącznie w celu przechowywania: podręczników szkolnych, pomocy naukowych oraz 
przyborów szkolnych.

2. Szkoła zapewnia prawo do korzystania z jednej szafki przez jednego Ucznia.

3. Szkoła zapewnia prawo do korzystania z szafki przez Ucznia w okresie nauki - w II etapie 
edukacyjnym, na poziomie klas 4 – 6, w Szkole Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego.

4. Szkoła zapewnia naprawę i konserwację szafek szkolnych.

§ 5
Sytuacje szczególne

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Uczeń ponosi konsekwencje, zgodnie z 
obowiązującymi w Szkole przepisami. W uzasadnionych i powtarzających się przypadkach, za
nieprzestrzeganie Regulaminu, Uczeń może stracić prawo do użytkowania szafki szkolnej. 

2. Postępowanie wyjaśniające w sytuacjach szczególnych (kradzież, umyślne uszkodzenie lub 
zniszczenie szafki, przechowywanie rzeczy niezgodnie z zasadami Regulaminu) prowadzi 
Wychowawca klasy i Pedagog szkolny we współpracy z Dyrekcją Szkoły i Kierownikiem 
gospodarczym Szkoły.

3. W celu sprawdzenia prawidłowości użytkowania szafek przez Uczniów, mogą być 
przeprowadzane kontrole okresowe. Dyrekcja Szkoły ma prawo do otwarcia szafek szkolnych 
i skontrolowania ich zawartości w każdym czasie. Z kontroli sporządzany jest Protokół. 
Kontroli dokonuje Komisja w składzie: Dyrektor Szkoły/Wicedyrektor Szkoły, Pedagog 
szkolny, przedstawiciel Samorządu Szkolnego klas 4 – 6. W uzasadnionych przypadkach, na 
wniosek: Dyrekcji Szkoły, Pedagoga szkolnego, Wychowawcy klasy, Ucznia lub Rodzica 
Ucznia, w kontroli może uczestniczyć także: Wychowawca klasy, wskazany Uczeń (właściciel
szafki), Rodzic Ucznia. 

4. W przypadku konieczności dokonania przeszukania przez Policję lub inne organy do tego 
uprawnione, sporządzany jest Protokół przeszukania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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§ 6
Postanowienia końcowe

1. Szkoła Podstawowa nr 191 im. J. I. Kraszewskiego nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 
pozostawione przez Uczniów w szafkach szkolnych.

2. Wychowawca klasy corocznie przypomina Uczniom treść niniejszego Regulaminu, co 
Uczniowie poświadczają własnoręcznym podpisem.

3. W sprawach nie unormowanych w niniejszym Regulaminie decyzje rozstrzygające podejmuje 
Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.
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