
§ZKOŁA PODSTAWOWANR 4
im, Jana t\4atejki

ul. Mikołala Brody 12
59-700 BoLE§ŁAWlEc

tel./fax 7573?2Ą §a

Załąeznik do Złrządzenia nr 9/20Z2 ilyrelłtora §zkoĘ Płrdstaw*wej nr 4 iłrr, .!ana §tate.ikiz l?.1{}.ż&22 r.

R§GŁIŁAMIN KORZYSTANtrA z §Z"ATNr r §ZAiraK §ZAT]V{$\ryYCH
w §zkeile Fodstaw*w*j mr 4 im. Jana Matejki w Bołesławcu

§ 1. Postanolviełlia ogólne

1" Szaiki szatniowe są własnością Szkoł,v Fodstarłowej nr 4 iłn" Jana N,{ateiki w Bolesław.cu"
2. Z s'zafęk n:}ogą korzyslać tr1,lko uczniowie §zkoły l}oclstałvowej nr 4 im" .lana Matelki

rv Błr!*sławęu,
3, ZaPoznanie się z Regulaminenr i potnterc{zenie oclbinru klucza ł1o szatni, uczełi potwierdza

podpisem na liśeie. którą przecholĘe w3rchorvawca klasy,,
4. Ervidencja szafbk i kluczy iest przecirowv\łana r.łr sekrętariacie szJ<tłful,
5. DostęP do ewiclencii nra d3,t'ektor szkoły i praeownic,l, rł,skazani przez dyrektora.
6. W eelrr zaPewnienia bczpieczeństlą,a" szatnia jest monitd}l§\Ąiai].a za p§mCIcą sy§temu

kanter.

7 " [Jczni*r,vie ln$gą przebvwae lv szatni przecl rozpclczęciert zajeć szkoln3,,cŁl rv celu
pclzostawienia odzieży rł-ierz*hnie_! i pobrał:ria niezbędrrych p*dręr:zlrikórv. cr,viczeti"
Ponlt}§Y naukorł-vci: oraz inn5'eh przed*ri*tórł, potrzebłr3,eh na za_ięcia cf[iz p1r zakończeniu
zaięć w cetrri icir odłoźenia.

8" Pcldczas Przefiv międz,vlekc"r'inyair łraz płdtzas lekcji uezni*wie nie nłoga prz*ł..3,1.ł,ać
rł, saatni,

9. Liexełi ma obowjązek krrlturalnego zacholł,ania się w szatni" szczególnie podezas
zarn-vkania i otwierania drnvi otl szafki. dbania o bezpieezeństwc sr.łqie i inlrych
łrzytkowników-.

§ 2. Zadania i obowiązki uĘtkołvników szafek szkolnych

]. Ł,lcznjowj* rn}gą przecllrlwywać ą. szafkach łd,zież wierzrchnią. słłćj sportelłłj," ksi4r.ki,
pomcce naukorve oraz inr:c przerlirriotv niezbędne rlo nauki w szkoie.

Ż. Zabronione jest przechctvląvanie r,v szatkach ży-vr,ności {napo_ióą, i iedzenia}, s:.:|,,:,:::;:
clrełrriczn,vch i bruelrrej odziezy"

3, Liczeń Ponosi odPorł'iedzialnośc za zaląianość szałki i .ie: rvłaścilłę uz}tk*11fini*
i utłzynranie w ezystości"

4, Ł,tczeń nie nroze Preecłrorv-vwać w szaf'ce dclkunientdlw, pieiriedzy. bizuterii. teletbnrl,,ł.
i innYeh Przednriotów niez-rł'iązanych z zajęciami 1u szkr:ie. Za zaginięcie tych
przedmiotów szkoła nie ponosi otlporviedzialności.

5, Zał;ronione jest wykonywanie napisów, i rrr,-.sunkórv {,}traz okleiania r,vewnątrz
i na zertnątrz szafek" co skutkowałob;, iclr trwałym zniszczenięrn,

6, {Jcz-nicllvie nie ntłlgą zaruierriac się szafkami.
7. Ustęrki i uszkcldzenia szafki" uczeń porł,inien zgłcsić wyclrclwarvc3,, klas5,, rratyclmiast pt:

ich za,ilrvażeniu"

8" 7,a szkclclY P<llvstałe lv skłrtek niewłaśeilvega rrżrltkowania szafki p1zęz ucznia.
oclpclł,i aclaj ą rrrateri a l nię rcłizic e iu b pra'ł,n i łlpiek u n*lł, ie.



q. kontrola i konsenł,acja szafęk prowadzona jest podezas fbrii i walłaeji,

X {]. Na okres t'erii trczeń jest zoborviązan_v do pozostarvienia pustej szafuj,

1l. przed 1valqacjanri ł;czeń opróżnia szatkę i odrlaje ktru*z w-}'ci'lorł'ar.vcY klasY Potrvierclzając

ten tbkt podpiseni.

t2" Rz,eczy" poz<lstarvione w szafee na oł<res w,akacji, zostaną usunięte PrZeZ Praccrvnikorv

szkoły i wyrzuccrre d* śnrięci.

§ 3" Zasady pCIstępotvania z kłuezami d* szafek

1" Kłuez do szatki uczeń otrzymuje od w_vchorvarvcy kiasy rrajpóŹnicj łv drłigim t"vgodriiu Po

rozpoczęciu rtłku szkrr}nego "

t. cdbiór k]ucza i potwierdzenie zapcznania się z Regulanrinem uezeil peitwierclza PodPisenr"

3" 1mienłe list"v ucznióv; kazdej iiiasy przeclrclł_vwane są w sekretariaeie sekol-v.'.

4. Zagubienie ltib zniszczenię kiucza clłi szafki łrczęń zgŁaszawyehor,vawc3'klas,v"

5. W przy,trladku zagrłbienia }ulr trszkeiclzęnia kiucza do szalŁi rodziee pono§Zą kosztY

dcroŁrienia kiucza,

6. Zabrorriorre jest samołvolne doratlianię klucza do szatki" \&' przecilvłl_vrn rry-Pactku r{}dzice

iub praiłni opiekrrrrolvie porłoszą kosrt rłlnriany wkładki,
,l. ,W 

ceiu prawidłowego zabezpięczenia zarvafiłlśei szaiki" zabloniołrc' jest Pozostarvjanię

klrłcza w szat'ee pcl zan_lknięciu 1łlŁr udostępnianie klucza innl'nr';z3'tkorvnikam,

§.$" Fruyparl}ii szczegółne

$/ prz,vpadkri uzasadnionego poclejrzenia przechow,;-rł,ania rv szaf-ee zabronian.ve}r rzeczY,

dyrektor szkoły 1v obecntlści wwchorvawcy iń pedagoga ma pra\Ąlo skontrcllorvaĆ sz-altę"

po uprzetlninr zarł,iacjomieniu rcclzieórv lub prarł,trl,eh opiekrrnórł ucznia.

Szatka może być skontrolł:wana na wniosek policji lub inn5,,ch upralł'nionych organÓrn'lub

rra żąianie rocizicórv lł-rb prarr.tycłl opi ekunóu, uczni a.

§ 5. Postanorvienia końc*we

1 . Regulałiin korz_vstania z szatni i u_zytl<i"rr.vania szałek szalniow_vclr jest dł:stępny na sfi'onie

intentętowe.! szkoły rv zakłaclcę ",Do pobrania" i *a stronie BlP.

2. tąegułanrin przesyła w_ł,chcwawca klasy ptzęt, dziennik ęlektroniczny. Fotlvierdzęnie

oelczytania wiaetr*mośsi iest row-trcw,ażne z"ł{Lprlzna&ienr się z Regrrłamineiłr,

3, Kazdy uczeń nla obowiązekzapoznania się z n,irrie.iszilm R*gttlanrinern.

4. 'W 
sprałv-aeh nieuregulornanych w niniejszyrn Regulanrinie decyzje podejrnuje dYrektor

szkłłły.

5. R*gulamin rł,chodzi łv źyłie z dnienr podpisania"
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