
Zarządzenie nr 17/D/2021 
z dnia 16 września 2021

Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z szatni i uczniowskich szafek szkolnych

Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach (Dz.U. 2020 poz 1380)

Wprowadzam Regulamin korzystania z szatni i uczniowskich szafek szkolnych, której treść 
stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

Regulamin korzystania z szatni i uczniowskich szafek szkolnych obowiązuje od dnia 
ogłoszenia.

§ 1.

§ 2 .

§ 3.
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Regulamin
korzystania z szatni i uczniowskich szafek szkolnych 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli 

Na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
(Dz. U. z 2003r. nr 6 poz.69 ze zmianami)

I. Postanowienia ogólne dotyczące korzystania z szatni szkolnej

1. Szatnia w CKZiU "Elektryk" podlega stałemu monitorowaniu przez osoby pełniące 
dyżur.

2. Z szatni korzystają uczniowie uczący się w zawodach: technik elektryk, technik, 
technik mechatronik, technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej oraz słuchacze kursów.

3. Szatnia jest czynna w godzinach zajęć, zgodnie z planem pracy szkoły.
4. Szatnia otwierana jest przez nauczyciela, który prowadzi zajęcia.
5. Uczniowie korzystający z szatni podporządkowują się nauczycielowi 

oraz pracownikom obsługi.
6. Uczniowie zobowiązani są do zachowania w szatni ładu i porządku.
7. W szatni zabronione jest palenie tytoniu, e - papierosów, stosowania używek.
8. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych 

w szatni należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi lub pracownikowi obsługi.
9. W przypadku jakiejkolwiek kradzieży należy niezwłocznie zawiadomić 

o tym dyrektora szkoły.
10. Uczniowie dopuszczający się dewastacji mienia ponoszą koszty finansowe usunięcia 

usterek oraz zostają w stosunku do nich wyciągnięte środki wychowawcze zgodne 
z zapisami statutu.

11. Postanowienia ogólne dotyczące szafek szkolnych

1. Niniejszy Regulamin korzystania z szafek uczniowskich określa szczegółowe zasady 
oraz organizację użytkowania szafek przez uczniów CKZiU "Elektryk".

2. Szafki stanowią własność szkoły. Na każdej szafce znajduje się numer.
3. Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie na czas nauki 

w szkole.
4. Pracownicy maja prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości 

w zakresie użytkowania szafek.
5. Dostęp do ewidencji ma dyrekcja szkoły, wychowawca i wskazani, przez dyrektora 

szkoły, pracownicy.



1. Wychowawcy przydzielają uczniowi szafkę z numerem na rok szkolny.
2. Wychowawcy sporządzają ewidencję korzystających z szafek. 

Ewidencja przechowywana jest w sekretariacie szkoły, a kopię posiadają 
wychowawcy.
2.1 Uczniowie potwierdzają podpisem, że zapoznali się z regulaminem korzystania 
z szatni.
2.2 Rodzice uczniów niepełnoletnich potwierdzają podpisem, że zapoznali 
się z regulaminem wypełniając oświadczenie (załącznik nr 2)

3. W przypadku usterek związanych z ich prawidłowym użytkowaniem szkoła zapewnia 
konserwację i naprawę szafek.

IV. Zadania i obowiązki użytkowników szafek

1. Szafki szkolne służą uczniom do przechowywania odzieży.
2. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
3. Uczeń ma obowiązek zadbać o należyte użytkowanie i poszanowanie szafki 

oraz utrzymanie porządku wewnątrz i wokół niej.
4. Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować 

zasady higieny i bezpieczeństwa.
5. Zabrania się przechowywania w szafkach produktów spożywczych dłużej niż jeden 

dzień. Przy przechowywaniu w szafce napojów w szklanych butelkach zaleca 
się zastosowanie środków ostrożności (ochrona przed stłuczeniem i wylaniem 
się napoju).

6. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach alkoholu, wyrobów tytoniowych, 
środków odurzających oraz substancji i przedmiotów uważanych za niebezpieczne.

7. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji 
chemicznych lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności 
szkoły.

8. W szafkach nie należy przechowywać rzeczy wartościowych, za utratę których szkoła 
nie ponosi odpowiedzialności.

9. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków, 
przyklejania czegokolwiek oraz innych działań mający skutek trwały. Za ewentualne 
zniszczenia finansowo odpowiadają uczniowie pełnoletni oraz rodzice 
lub opiekunowie prawni ucznia niepełnoletniego.

10. Wszelkie zniszczenia oraz kradzieże mienia powinny być zgłoszone dyrektorowi 
szkoły.

11. Uczeń nie może udostępnić przydzielonej szafki innym użytkownikom, 
a także zamieniać się z nimi szafkami.



12. Uczniowi nie wolno próbować otwierać szafek innych uczniów, gdyż czyn ten może 
zostać zakwalifikowany jako usiłowanie włamania.

13. Zabrania się przebywania podczas przerw szkolnych w szatniach dłużej niż wymaga 
tego wymiana niezbędnych rzeczy.

14. Pod koniec roku szkolnego użytkownik szafki zobowiązany jest do opróżnienia szafki, 
usunięcia wszelkich śladów jej użytkowania i oddania klucza wychowawcy.

V. Klucze i zasady ich użytkowania

1. Uczeń korzystający z szafki otrzymuje klucz po zapoznaniu się z niniejszym 
regulaminem, co poświadcza własnoręcznym podpisem (załącznik nr 1).

2. Zapasowe klucze do szafek przechowywane są w portierni budynku B.
3. Przed zakończeniem roku szkolnego uczeń zwraca klucz wychowawcy.
4. Uczniowie kontynuujący naukę w szkole otrzymują klucz po rozpoczęciu nauki 

w kolejnym roku szkolnym.
5. Uczniowie kończący lub przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz.
6. W przypadku zagubienia lub kradzieży klucza uczeń zobowiązany 

jest do powiadomienia o tym fakcie wychowawcy. Klucz lub klucz z nowym zamkiem 
dorabiany jest przez szkołę na koszt ucznia. Do czasu otrzymania nowego klucza 
uczeń korzysta z klucza zapasowego.

7. Uczeń zabezpiecza swoje mienie poprzez prawidłowe zamykanie szafki, 
nie pozostawienie klucza w zamku oraz nieudostępnienie go innym osobom.

8. W przypadku kiedy uczeń zapomni klucza zobowiązany jest do powiadomienia 
o tym fakcie nauczyciela lub wychowawcę. Otwarcie szafki następuje wówczas 
szkolnym kluczem zapasowym w obecności wychowawcy lub innego, upoważnionego 
przez dyrekcję, pracownika szkoły.

VI. Przypadki szczególne

1. Za każde celowe uszkodzenie lub zniszczenie szafki koszty ponoszą rodzice / prawni 
opiekunowie ucznia lub uczeń pełnoletni.

2. Dyrektor szkoły, wychowawca lub inna uprawniona osoba może w każdej chwili 
sprawdzić stan i zawartość szafki w obecności ucznia lub w nagłych, uzasadnionych 
przypadkach bez jego obecności, komisyjnie przez wyznaczonych pracowników 
szkoły, którzy na tę okoliczność sporządzają stosowny protokół.

3. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi dyrektor szkoły.



1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 września 2021r.
2. Uczniowie zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego 

Regulaminu.
3. Uczeń oraz jego rodzice własnoręcznym podpisem przyjmują do wiadomości niniejsze 

zasady Regulaminu.
4. Niepodporządkowanie się podanym punktom Regulaminu będzie skutkowało 

środkami wychowawczymi przewidzianymi w Statucie Szkoły.
5. Sprawy nieobjęte Regulaminem będą indywidualnie rozpatrywane przez dyrektora 

szkoły.



Potwierdzenie
zapoznania z regulaminem korzystania z szafek uczniowskich 

oraz odbioru klucza

L.p Imię i nazwisko ucznia

Potwierdzenie 
zapoznania się 
z regulaminem 

korzystania 
z szafek

Nr szafki

Potwierdzenie

Otrzymania 
klucza. 

Podpis ucznia

Zdania klucza.
Podpis

wychowawcy

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem korzystania z szatni szkolnej 
CKZiU "Elektryk" przez mojego/moją syna/córkę. Regulamin szatni dostępny jest na stronie 
internetowej szkoły w zakładce "dokumenty".

____________________________________________________ Klasa_______________________
imię nazwisko ucznia

miejscowość i data czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna


