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II Liceum Ogólnokształcące im, Jana Matejki
w Siemianowicach Sląskich
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Załącmik Nr 1

do Zarz1dzeniaNr 20 / 2al9
Dyrektora II Lo iń..J. Matejki
w siemianowicach sl.
z dniaŻŻ pńdziemlka2ll9 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ
II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki

w Siemianowicach Śląskich

Podstawa prawna: Roąotządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sporfu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznycb szkołach i placówkach

lDz.U. z2003 r. nr 6, poz.69 ze zm.l

I. ZAGADNIEMA OGOLM
Z szatń korzystają vłyłącznie uczniowie II Liceum Ogólnoksźałcącego im. Jana
Matejki w Siemianowicach Śląskich.
Uczniowie nie pono sz ą żadny ch ko sźów z $tlłu użytkowania s zaf ki i kluc za.
Każdy uczeń szkoĘ ma ptzydzieloną w danym roku szkolnym szafkę o określonym
numerze.
Zabronione jest samowolne wymienianie się przydzielonymi szafl<ami z innymi
uffiownikami.
Szatnia szkolna jest czynna w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z harmonogramem
pracy szkoły.

II. ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE
Po przyjściu do szkoły uczeńudaje się do szńń, gdzie pozostawia odziężwierzchnią.
W szatni mogą Wzebywać Ęlko uczniowie, którzy się przebierają lub zmieńają
obuwie. Po dokonaniu tych czynności ucmiowie opaszczają szatnię.
W trakcie trwania zajęć lekcyjnych przebywanie na terenie szatni jest zabronione.
Wyjątek mogą stanowić sytuacje szczególne, np. zwolnienie ucznia z części zĄęć przez
rodziców, wyjście na konkurs, zawody pozaszkolne, ię.
Uczniowie mają obowiązek kulturalnego i bezpiecntego zachowywania się w szatni,
zachowania spokoju i porządku, poszanowania wspólnej własności.
Uczniowie korzystający z szatni sązobowiązani do dbania o czystość i porządek.
Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną, jest zobowiązaty zadbać o jej należfie
ufikowanie i poszanowanie oraz dbaó o czystość iporządekw szafce.
Uczeft powinien przechowywac w szafce swoje tzeczy w taki sposób, aby zachować
zasady higieny i bezpieczeństwa.
Uzytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
Szafki szkolne mĄą służyć uczniom do przechowywania ubrń, ksiązek, pomocy
naukowych oraz innych przedmiotów rwiązanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie
szkoły.
Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji
chemicznych, bi o 1o gic zny' ch i irrnyc h mo gąc ych stul ar zać zagr o żenie.
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Niedopusz czalnę jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek

przedmiotów niebezpiecznych.
W przypadku podejrzenia uzytkownika szatki o posiadanie w niej substancji

niebezpiecznych lub odwząących, a także przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia,

Dyrektor Szkoły ma prawo do komisyjnego otwarcia i wglądu do szafki. W takim

przypadku spotządzany jest pisemny protokół.
sl izafkach nie naleĘ przechowywać rueczy wartościowych. Za pozostawione

w szafce rzeczy wartościowe szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
Niedopuszczalnejest dokonywanie wewnątrz i na zewtątrz szafek napisów, rysunków
czy przyl<1,ejanie napisów, ilustracji, elementów ozdobnych, itp.

r2dy uc2eń szkoĘ, jako uzytkownik szafki otrzymuje za potvłierdzeniem odbioru,

klucz do przydzielonej mu szafki. Klucz przekazuje uczniowi wychowawca.
Pod koniec danego roku szkolnego kńdy użytkownik szafki jest zobowiąrany
do opróżnienia przydzielonej mu szafki ze wszystkich znajdujących się tam

przedmiotów i oddania Huczawychowawcy-
Wychowawcy mają obowiązek sprawdzenia stanu oprózrionej przez uĄrtkownika

szafki a następnie odbioru k\ucza, czynność ta musi zostać potwierdzona na piŚmie

podpisem, zaróvłno ucznia jak i wychowawcy. Podpisy onlaczĄą: stwierdzenie dobrego

stanu szafki i potwierdzenie faktu zdańalprzyjęcia klucza.
W przypadku stwierdzenla zńszczęń szafl<t szkolnej, spra\i/ca ponosi całkowite koszĘ
zvłiązane znaprawąlub zakupem nowej szafl<l-

W przypadku zgubienia klucza użytkownik szafki ponosi koszt dorobienia klucza.
D orobienie Hucza zlecane j est firmie zewnętrznej .

III. PRZEPISY KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w Ęcie z dniem podpisania Zarządzeńa w sprawie wprowadzeńa
Regulaminu korzystania z szatń szkolnej II Liceum Ogólnoksźałcącego im. Jana

trłate3t<i w Siemianowicach ŚĘskich.
'Wsz}scy uczniowie są zobowiązań mać, przesttzegać i stosować po.slanowienia

niniej szego Re gulaminu, co potwie r dzaj ą pisemnie.
Wychowawc y zapoznająrodziców z postanowieniami niniej szego Regulaminu.
W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu konselcrvencje wobec

,r.^ió* wyciąga Dyrektor SzkoĘ, zgodnie z zapisami Statutu Szkoły otaz
obowiązuj ącymi przepisami prawa.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego oraz przepisy oświatowe.
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