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1. P0§TAN0W|§NIA oeÓrur
1 1 Ęrrfl,i .-,.,l,+.:. Ji,.,łłri }.? WlasfiOś.ią Zespłłu Sek*t ogóinokształcąeych w Br.wincwie,
1 ) (trctoma- ,*,i J iCi ; ;el ; r ..,iZ,y'CZ.n ia szafek szkoin ych Lal żąłld Rada RodzicÓw.

1'3" §zafki szkolne służą uczniom do przechcwywałia ksiązek, pomocy naukowych, stroju na w_foraz innych przedmiotów zwiaeanych z funkcjonowan!em ucłnia w szk*!*.
1,4, Uczeń, ktorY korzYsta z szafki szkolnej, jest zobowiązany do uźytkłwania jej rgnd*ie ;prżeznaczenienr i regulaminem.

1'5, Szafki uzycz8ne są po wplaceniu jednorazowej, zwrotnej kaucji w wysokośc i 25 złnierależnie odczalu trwania rrżycrenia"

1 6 Pir.rttlł:^ńrt!l|Ą .l! .!l..L---- -,_l! :l iLrf9JŁLl'Jl!UU łv l'vyUL/i'e szaii\l ltta;q r-lczniowte z udokum€ntowaną wpłatą skiadki na fundusz RadyRodziców w danym roku szkolnym, Wysokgść oraz aktualne warunki wpłaty składki lnajdują się n3 strnnieinternetowej szkoły.

2. ZA§ADY UZYTKOWANIA §zAFKl
2,3", Ucz*ńOtrz'mujekiuczdoszafki szkolnejpclocłlplisaniuprot*kałup;-lek*2ąni:rł={|i ++ą-....*!.kaueji ewrotnej w kwocie ż5 zł. 

'i+ r."''+'Łil'il*l§ P; i'er\§ićdiild siaTi(i, OraZ wPiłlcie

'Ż'Ż' Praed PodPisaniem Protokołu przekazania szafki uczeń powinien zapożnac się z niniejszy.nreguiaminem,

Ż'3' UŻYtkownik szafki Ponosi Pełną odpowiedzialnośc za przechnwy.!^/ane w niei nrrpr{ry:ił*r,. q.L_!-

;::,:ŁT;:T'::}-J§ 
ponoszą zadnej oapowieuzij"*.,. w tym fi",";"*;;';:-;1'-r;[i;

2'4' Uczeń zobowiązanY jest przechowywac rłęr?_yw szafcę 7 7'rhnr.ł.:.iam +._ś]bezpieczeństwa Niedopuizczalne jest przechowywanie * ,r."n;:i-;-r-ffffiiu-,,il'[,TlT:jl:iill;chemieznYch luh biolcgiczn';ch rncgąc,ych §iwfrrzat zagrcźenie ciia spofeczności sakolnej.
2'5' Zabrania się deiałań Prowaciząr:Ych dc łrr^;ełegc uszkodzenia szafki; rysowania, podpisywania,

:]lXfiii_:i;:X1 
umYŚlnego uszkodzęnia szafki szkolnej ponosi całkowity koszt naprawy bqdź

Ż'6' Uczeń nie moze uł**;tęPnieć P.z';dzielone] ;zafhi itlrlyrrl osobgm. arłt zamieniać się na szafki zinnym uczniem bez ulgodnienia tego z Radą Rodziców.
?'ł ' Klucz do szafki nie może bYć Pozostawiany w zamku ani udostępniany osoborn poslronnym.
Ż'8' W PrzYPadkr,: zgubienia lub uszkodzenia klucea da szafki należy niezwłocznie zgłosic t€n faktPrzedstawicielowi RadY Rr:dziłów, F.luc: Je't wc,,l,,c:as dc;aliiłtly przez Raeię llodzicow a kaucja

}$i:H :":::#'i:]1,|'.1u|.:o"- Y ::]" kontynuowania uzyczenia szafki uczeń jest zobowiązany
il;;;ff;;;;;;ffi:-fi;ff*Ści 25 zi, Na życzenie i kosat użytkownika §rkoia moze równiez

2,s, zabrania się saniodzielnego darabiarlia kluczy do słafek.



ż,10. Ewentualnę kradzieże powinny być natychmiast egtaszanę przez

pod jega nieabecność do Dyrekcji §ak*ly,

ż.11. z końeem roku szkolnegc użynenie slafki jest a§tornatycznie

{e wyjątkiern ucrni*w odch*dzących ze sak*ły}, W 6ęl§ 16Ę6ń*7*nia

Badą Rodziców tnp. pisząc na adreg tędłrp*risow@łsąbr lt"tqlv,pJ},

*crnia do wychawawcy lub

przedtużane na koiejny rak szltoiny

użyceenia naleiy gkontgktować się z

ż.].2, Ucegń zdająty sełfkę j*st ecbcwiąr*ny ds łatkełwitego jej apróżnienia i oddania klu*ea

prredstawiciel*wi Rady ftodziców. Wów*as otrzymuję zwrgt wplaconej kaucji,

2.13. Uszni*wie odehcdrą*y ze szknły są znbowiązani niezwłceenie rdat szafkę sukolną - najPoŻni*j d*

końca września w kalejnym rok* sekolnym, najlepiej w ceasie pierwsaega zebrania lub dyżuru &ady

R*driców. pc upływie tegn tern,łirtu ł:iytkownik traei pr§w* d* Żądania twrłtu kaucji i ewentualnie

pczostawionych w szafce rż€cay,

3. 3&§ĄpY FBaEpR&lfi§At}ZANlA KfiNTRsLl §3AFEK

3.i. §zafki sekołne jako własłloót SzknĘ rn*gą byĆ kontrnl*wane nkresgwo w ceiu sprawdzenia. czY

5ą §n€ użytknwane zg*dnłe ł ich przeznacreniem,

3.2. Kpntrol* okrasor,ve przeprowadza komisja p*wotana przez Radę Rodziców, w skt*d ktorej

wchodzą przedstawiciet ftady Radłięów, sa*rcrrądu Ucerricwski*sO crae na*cxycie| !uh przedstarłviciel

Dyrekcjisłk*ły.

3.3, Kontrołe nadewyczajne prżepr§wadzane §ą w §ytuacjach uryskania przer §zkałę informacji o

wykortystaniu szafek niezgadnie z regulaminem, fia wniasęk po$icji lub innych or&anóv,ł ds t*§4

uprawnicnych, na żądanie r.gdeiców ucrnia lub w związku z mgżliwoścłą popełnienia crynu

łabroninneg*.

3.4. Kantrolę nadzwycaajną preeprowadza 5ię komisyjnie, a j§j przebieg pstwierd1§niy jest

protokołem z kontroli.

4. ps§TANfiWlENtA K$Ń{§WE

4_1" w praypadku nie§tos§wania się do rasad regularninu, Rada Rodłiców może odebrać uczniowi

praw§ d* k*rłystłiria z spafki szk*ln*j,

4..Z, W sprawach nieuregul*wanych w niniejszym regulaminie mają zastoscwanie PrzePisY H*d*ksu

flywiln*go.

4.3. Reguiarr:in wch*dzi w źy*i* z dniem podoisania przez §yrektora §rkeły,

ilata ipodpis Przewłdniczącego Rady Rodliców

RADA RODZ|COW
przy Z€§pole Szkoł Ogólnoksztabącyń

w Bnłinowie
. §zkała podstawowa

05€40 eŃinŃ. ul. żńńrłła 16 n, , 
'j

/a\_ te1.2Ą'?29,57-71 ,-rt -' \lcr.Lł,Qł ijLła.ull *L|{,.9

Data ip


