
Regulamin korzystania z szafek uczniowskich 

w III Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Lesznie 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin korzystania z szafek  uczniowskich określa szczegółowe zasady oraz organizację 

użytkowania szafek przez uczniów  III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie. 

2. Szafki stanowią własność Rady Rodziców III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie. 

3. Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki w danym roku szkolnym w III Liceum 

Ogólnokształcącym po wpłacie 50 zł.  

4. Jedną szafkę może użytkować maksymalnie dwóch uczniów, wtedy każdy z nich wpłaca po 25 zł. 

5. Uczeń korzysta z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki w szkole. W ten czas  nie jest wliczony 

okres ferii letnich. 

6. Na każdej szafce  znajduje się numer szafki , który przypisany jest do danego ucznia. 

7. Każda szafka jest zamykana na klucz. Uczniowie potwierdzają odbiór klucza własnoręcznym 

podpisem. 

8. Nie wolno samodzielnie dorabiać kluczy do szafek. 

9. Pracownicy szkoły mają prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie 

użytkowania  szafek. 

10. Ewidencję użytkowania szafek prowadzi Stowarzyszenie Sympatyków w III Liceum 

Ogólnokształcącego w Lesznie. 

II. Zadania i obowiązki użytkowników szafek. 

1. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania odzieży wierzchniej, książek oraz innych 

przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły. 

2. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość. 

3. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną powinien zadbać o jej należyte użytkowanie  i poszanowanie. 

4. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji chemicznych 

lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności szkoły. 

5. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów  tytoniowych, papierosów, 

e-papierosów, środków psychoaktywnych oraz przedmiotów uważanych za niebezpieczne. 

6. Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady higieny 

i bezpieczeństwa. 

7. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków oraz innych działań 

mających skutek trwały. 

8. Uczeń nie może zamieniać się na szafki z innymi użytkownikami szafek. 

9. W przypadku zagubienia klucza uczeń zgłasza ten fakt u wicedyrektora szkoły (A208).  Uczeń ponosi 

koszt dorobienia klucza w wysokości 20zł. Na czas dorobienia klucza, uczeń opróżnia swoją szafkę. 

10. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki uczeń ma obowiązek 

zgłosić do wicedyrektora szkoły. 

11. W ostatnim tygodniu nauki w danym roku szkolnym użytkownik szafki zobowiązany jest 

do opróżnienia szafki ze wszystkich znajdujących się tam przedmiotów i oddania klucza. 

 
 

Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców  

                   III LO  w Lesznie 


