Regulamin korzystania z szafek
w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie

1. Szafki szkolne są elementem wyposażenia Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego
w Tarnowie.
2. Szafki mają służyd uczniom jako przechowalnia książek, obuwia, odzieży i drobnych przedmiotów.
3. Szafka przeznaczona jest dla jednego, co najwyżej dwóch uczniów.
4. Użytkowanie szafek jest bezpłatne.
5. Szafki są przyznawane uczniom zgodnie z kolejnością zgłoszeo, począwszy od klas najstarszych
do najmłodszych.
6. Możliwośd korzystania z szafek przyznawana jest na cały okres nauki w szkole.
7. Uczeo zobowiązany jest do uiszczenia kaucji w wysokości 50 złotych, która zwracana po rezygnacji
z korzystania szafki, bądź po zakooczeniu edukacji w Zespole Szkół Technicznych.
8. Uczniowie otrzymują klucze do szafki, które podlegają zwrotowi w momencie rezygnacji z jej
użytkowania.
9. Uczniowie ponoszą materialną odpowiedzialnośd za szafkę.
10. W przypadku rezygnacji z użytkowania szafki lub ukooczenia szkoły uczeo oddaje klucz i jest
obecny przy odbiorze szafki przez upoważnionego przedstawiciela szkoły.
11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia pozostawionego
w szafkach.
12. Pod koniec roku szkolnego uczeo zobowiązany jest do opróżnienia szafki ze wszystkich
znajdujących się tam przedmiotów i oddania klucza w depozyt.
13. Uczniowie, którzy w danym roku kooczą naukę w Zespole Szkół Technicznych, zobowiązani są
do zwrotu klucza najpóźniej na tydzieo przed zakooczeniem roku szkolnego.
14. W przypadku zagubienia klucza lub uszkodzenia szafki, uczeo ponosi koszt dorobienia klucza lub
wymiany wkładki zamkowej oraz naprawy - w kwocie kaucji lub wyższej, jeśli kwota usunięcia
szkody przekracza 50 zł.
15. Zabrania się samodzielnego dorabiania kluczy do szafek.
16. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki powinny byd bezzwłocznie
zgłaszane przez ucznia do Dyrektora do spraw wychowawczych. W razie niewykrycia winowajcy,
naprawa szafki będzie finansowana z kaucji.

17. W uzasadnionych przypadkach związanych z bezpieczeostwem i przepisami prawnymi Dyrektor
Szkoły, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego ZST oraz upoważnieni pracownicy szkoły mają
prawo otwierania szafek kluczem administratora bez informowania ucznia. W takiej sytuacji
sporządza się notatkę służbową.
18. Uczniowie nie mogą zamieniad szafek z innymi użytkownikami, ani udostępniad ich uczniom
niekorzystającym z szafek.
19. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych

jakichkolwiek substancji

biologicznych i chemicznych stanowiących zagrożenie, jak również alkoholu, narkotyków,
dopalaczy czy narzędzi niebezpiecznych.
20. Warunkiem otrzymania dostępu do szafki jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego
pisemna akceptacja.
21. Rejestr użytkowników szafek prowadzony jest przez Samorząd Uczniowski ZST.
22. Naruszenie niniejszego regulaminu skutkuje karą zgodnie ze Statutem ZST.
23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły.
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