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SP Tok. 023.2.2021 

Zarządzenie Dyrektora  

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych 

 nr 15/2021 

z dnia 9 listopada  2021 r. . 

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie korzystania z szafek szkolnych 

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych 
 

 Na podstawie § 4a 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 2020 r. poz. 1604)) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 
 

 W porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym wprowadzam 

następujące zmiany w Regulaminie korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych z dnia 14 lutego 2019 r. : 

 Rozdział V otrzymuje brzmienie: 

„Zasady opłat i naprawy uszkodzeń 

1. Od roku szkolnego 2022/2023 opłaty za szafki nie będą pobierane.  

2. W przypadku zagubienia klucza lub uszkodzenia szafki, uczeń wpłaca na rzecz Rady 

Rodziców, jako kwotę równoważną kosztowi dorobienia klucza w przypadku jego 

zgubienia lub naprawy szafki.  

3. Koszty naprawy lub dorobienia klucza są finansowane ze środków Rady Rodziców. 

4. Wpłaty uczniów, o których mowa w pkt. 2 stanowią rekompensatę poniesionych 

kosztów przez Radę Rodziców.” 

§ 2. 

Tekst jednolity Regulaminu korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych po wprowadzonych zmianach stanowi załącznik nr 

1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 

 Zobowiązuje się wszystkich uczniów i rodziców oraz pracowników Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych do zapoznania się z dokumentem, 

o którym mowa w § 2. oraz przestrzegania w pełni zawartych w nim postanowień. 
 

§ 4. 

 Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Tokarach Pierwszych zostaje opublikowany na stronie internetowej szkoły w zakładce: 

Dla uczniów. 
§5. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

            

         (pieczęć i podpis dyrektora) 

Do wiadomości: 

1. Wszyscy uczniowie i rodzice oraz pracownicy szkoły. 

2. a.a  


