Regulamin korzystania z szatni w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej

Regulamin korzystania z szatni
w Zespole Szkół Publicznych – Szkole Podstawowej i Gimnazjum
im. Anny z Działyńskich Potockiej w Posadzie Górnej w roku szkolnym 2012/2013
opracowany przez Samorząd Uczniowski

1. Z szatni szkolnej mogą korzystać wyłącznie uczniowie Gimnazjum w Posadzie Górnej.
2. Każdy uczeń ma swoją szafkę zamykaną na indywidualny (pasujący tylko do danej szafki)
klucz o określonym numerze. Klucz zapasowy posiada dyrektor szkoły.
3. Pobranie i zwrot klucza uczeń kwituje własnoręcznym podpisem.
4. Uczniowie realizujący zajęcia zgodnie z planem szkolnym nie mogą przebywać na terenie
szatni.
5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szafkach dokumenty i przedmioty
inne niż okrycie wierzchnie i obuwie zmienne.
6. Uczniom nie wolno malować i pisać po szafkach oraz naklejać na nie obrazków. Nie powinni
przechowywać w szafkach: przedmiotów szklanych, napojów z niezabezpieczonym
zamknięciem oraz pozostawiać na następny dzień żywności a także brudnej odzieży
(np. strojów sportowych).
7. W przypadku zniszczenia szafki koszty jej naprawy ponoszą rodzice ucznia.
8. Uczniom nie wolno otwierać szafek innych uczniów. Czyn ten jest równoznaczny
z włamaniem i podlega kodeksowi karnemu.
9. Fakt zgubienia klucza uczeń zgłasza do dyrektora szkoły. Klucz zapasowy dorabiają rodzice na
własny koszt. W sytuacji zgubienia klucza zapasowego kupują nowy zamek.
10. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych w szatni
(np. fakt pojawiania się osób obcych, zachowania niezgodne z postanowieniami niniejszego
regulaminu) należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy bądź innemu pracownikowi szkoły.
11. Niepodporządkowanie się zasadom regulaminu grozi kara obniżenia stopnia z zachowania.
12. W ostatnim dniu roku szkolnego uczeń zobowiązany jest, przed oddaniem klucza
wychowawcy, do opróżnienia szafki i usunięcia wszelkich śladów jej użytkowania.
13. Uczeń oraz jego rodzic własnoręcznym podpisem przyjmują do wiadomości niniejsze zasady
regulaminu.
14. W przypadku niewywiązywania się przez ucznia z postanowień regulaminu dyrektor szkoły
może odebrać prawo korzystania z szafki szkolnej.
15. Sprawy nieobjęte regulaminem będą indywidualnie rozpatrywane przez dyrektora szkoły.
16. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i przyjęcia go przez Radę Pedagogiczną.

