REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SKRYTKOWO-ODZIEŻOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 62 W POZNANIU
1. Szafki skrytkowo-odzieżowe („szafki”) nabywane są ze środków Rady Rodziców SP 62 („RR”) i pozostają jej własnością.
2. Wszelkie środki uzyskane przez RR z tytułu przekazania szafek do korzystania przeznacza się - w pierwszej kolejności - na
pokrycie kosztów konserwacji i napraw szafek, a w dalszej kolejności na cele związane z potrzebami bieżącymi szkoły,
mającymi polepszyć funkcjonowanie w niej dzieci.
3. RR oddaje szafki do korzystania, po uiszczeniu przez rodziców opłaty rocznej, a w przypadku uczniów niezamożnych i na
odpowiedni wniosek rodziców, również bez opłaty. Prezydium RR podejmować będzie stosowne uchwały corocznie, w miarę
możliwości finansowych.
4. Osoba wyznaczona przez skarbnika Prezydium Rady Rodziców prowadzi, bieżącą ewidencję szafek i stanu ich
wykorzystania, obejmującą w szczególności uczniów, którym oddano do korzystania poszczególne szafki i okresy korzystania
z szafek. Osoba ta ma do dyspozycji również klucze zapasowe do szafek i pełni bieżący dozór nad stanem i użytkowaniem
szafek.
5. Klucz do szafki udostępniany jest rodzicom ucznia po złożeniu deklaracji obejmującej akceptację regulaminu i wpłacie kwoty
zadeklarowanej opłaty rocznej na rachunek bankowy RR.
6. Uczeń i jego rodzice obowiązani są dbać o przekazaną im szafkę i ponoszą odpowiedzialność materialną za jej uszkodzenie
bądź zniszczenie. Nie jest dopuszczalne jakiekolwiek modyfikowanie techniczne, czy wizualne szafki.
7. Dopuszczalne jest wspólne korzystanie i kontynuacja korzystania szafek przez rodzeństwo.
8. Szafki służą wyłącznie do przechowania odzieży i przedmiotów związanych z obecnością ucznia w szkole. Nie jest dozwolone
przechowywanie w szafkach jakichkolwiek przedmiotów i substancji których posiadanie bądź używanie przez nieletnich jest
zabronione przez prawo, niebezpieczne lub uciążliwe dla innych uczniów korzystających z szafek. W przypadku podejrzenia
przechowania takich przedmiotów, wezwani zostaną rodzice ucznia, celem otwarcia szafki w ich obecności. Na wypadek
gdyby rodzice odmówili przybycia, wezwana zostanie Policja/Straż Miejska/inne uprawnione organy.
9. W przypadku zagubienia klucza od szafki, osoba odpowiedzialna wyznaczona zgodnie z pkt 4 udostępni rodzicom klucz
zapasowy celem wykonania na koszt rodziców jego duplikatu. Rodzice ucznia winni zwrócić klucz zapasowy w ciągu dwóch
dni roboczych od dnia uzyskania go. W przypadku zagubienie klucza zapasowego koszty wymiany zamka, obciążają
rodziców ucznia.
10. W przypadku kradzieży z szafki, uczeń i jego rodzice, zobowiązani są natychmiast zawiadomić osobę, o której mowa w pkt 4.
11. Rada Rodziców nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów, które przechowywane
są w szafkach.
12. Po upływie okresu za jaki uiszczono opłatę roczną, rodzice ucznia zobowiązani są do zwrotu, osobie wyznaczonej przez
skarbnika Prezydium Rady Rodziców, klucza lub klucza zapasowego do szafki. Po upływie 2 miesięcy od zakończenia
okresu za jaki uiszczono opłatę, szafka zostanie komisyjnie otwarta celem wymiany zamka. Koszty wymiany zamka,
obciążają rodziców ucznia.

Powyższy regulamin akceptuję, deklaruję poniższy okres korzystania z szafki i zobowiązuję się do
wniesienia opłaty.
........................................................
(Podpis: czytelnie imię i nazwisko rodzica)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEKLARUJĘ KORZYSTANIE Z SZAFKI SKRYTKOWO- ODZIEŻOWEJ
Imię i nazwisko dziecka ……………………...................................................................

Klasa do której uczęszcza dziecko w roku ………………….: .........................
Z tytułu korzystania wpłaciłem kwotę: .................... złotych
...........................................................................
(Podpis: czytelnie imię i nazwisko)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niniejszą podpisaną deklarację wraz z dowodem wpłaty (kopia dowodu wpłaty może być wydrukiem komputerowym bez pieczęci
banku) należy zwrócić do Skarbnika Rady Rodziców. Dopiero wtedy zostanie wydany klucz do szafki.

Wpłaty dokonujemy na konto:

52 1090 1463 0000 0001 0624 1255
Rada Rodziców przy SP 62
ul. Druskienicka 32
60-476 Poznań

Jako tytuł wpisujemy obowiązkowo Korzystanie z szafki na okres.............dla..............klasa.....................................
(imię i nazwisko dziecka oraz klasę w roku )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZT KORZYSTANIA Z SZAFKI W ROKU SZKOLNYM WYNOSI 55 ZŁOTYCH.

