
                                                                          

Regulamin korzystania z szafek szkolnych                                   

w Zespole Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej  

w Szczecinie 

 
  
 

1. Szafki szkolne są własnością Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej  

w Szczecinie.                                    

2. Szkoła prowadzi ewidencję korzystania z szafek przez uczniów ZSS. Księga ewidencji 

przechowywana jest u intendentki szkoły. 
3. Prawo do korzystania z szafek mają wszyscy uczniowie ZSS, po uprzednim uiszczeniu opłaty w nw. 

wysokości za wszystkie lata nauki w szkole. Opłata ta stanowi koszt utrzymania, napraw  
i konserwacji szafek: 

a) 300,00 zł – uczniowie  SP Nr 33 

b) 200,00 zł – uczniowie  XII LO . 

4. Wpłaty dokonuje się na konto Rady Szkoły. 

5. W przypadku wypisu ucznia ze szkoły w trakcie trwania nauki, szkoła, na wniosek Rodzica, zwraca: 

• 100% wysokości wpłaty, jeżeli uczeń wycofa dokumenty ze szkoły  

do końca I semestru pierwszego roku nauczania,  

• 50% wysokości wpłaty po 1 roku nauczania, a przed kolejnym, uczniom LO12,  

• 50% wysokości wpłaty po 1 roku nauczania, a przed kolejnym, uczniom SP 33.  

6. W przypadkach innych niż powyższe opłata za szafkę nie jest zwracana. 

7. Przydział szafek dla uczniów klas I SP odbywa się na podstawie list wpłat. Intendentka przydziela 

szafki dla klasy a wychowawca zajmuje się dystrybucją kluczyków. Uczniowie klas I LO 

indywidualnie odbierają klucze od szafki od intendentki.  

8. Przydział kluczy dla uczniów w trakcie roku szkolnego odbywa się na podstawie dowodu wpłaty i 

po ustaleniu z intendentką. 

9. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania podręczników oraz innych rzeczy 

niezbędnych na terenie szkoły. 

10. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną powinien zadbać o jej należyte użytkowanie i poszanowanie 

oraz utrzymanie porządku. 

11. Uczeń nie może udostępniać przydzielonej mu szafki innym uczniom oraz zamieniać się z innymi 

uczniami na szafki. 

12. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość. 

13. Uczeń nie powinien przechowywać w szafce żadnych przedmiotów szklanych, produktów 

spożywczych, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem, brudnej i mokrej odzieży (np. strojów 

sportowych). 

14. O fakcie zagubienia klucza, uczeń/rodzic zobowiązany jest powiadomić intendentkę szkolną. Klucz 

dorabiany jest na koszt ucznia, opłata wynosi 20,00 zł.  

15. W przypadku niecelowego uszkodzenia szafki szkolnej, uczeń jest zwolniony z kosztów jej naprawy.  

16. W razie zauważenia usterek przez ucznia/rodzica przy przejmowaniu szafki, należy fakt ten 

niezwłocznie zgłosić intendentce szkolnej.  

17. O przypadku kradzieży zawartości zamkniętej szafki należy niezwłocznie zawiadomić Dyrekcję 

szkoły. 

18. Każdy zamek posiada 2 klucze: jeden do użytku ucznia, drugi zapasowy pozostaje w szkole i nie 

podlega wydawaniu. 

19. Klucza do szafki nie należy pozostawiać w zamku. 

20. Na koniec roku szkolnego uczniowie- absolwenci klas VIII SP oraz III/ IV LO mają obowiązek 

rozliczenia się z szafek i kluczyków u intendentki. 

  

 

Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2020r. 

 


