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PROCEDURA 

DOSTĘPU DO POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH PO ZAKOŃCZONEJ 

PRACY W SZKOLE I W DNIACH WOLNYCH OD ZAJĘĆ  

w Szkole Podstawowej nr1 im. Armii Krajowej w Gostyninie 

 
1. Procedura obowiązuje nauczycieli, rodziców/prawnych opiekunów, pracowników 

administracyjno – obsługowych i innych osób korzystających z pomieszczeń szkolnych. 

 

2. Szkoła działa od poniedziałku do piątku. 

 

3. Dopuszcza się korzystanie z pomieszczeń szkolnych, po godzinach pracy placówki przez 

nauczycieli organizujących  zebrania grupowe, zajęcia otwarte, spotkania świąteczne dla  

rodziców, spotkania okolicznościowe lub  inne imprezy wynikające z rocznego kalendarza 

pracy szkoły. 

 

4. Uzyskanie zgody na przebywanie w pomieszczeniach szkolnych w dzień wolny od zajęć 

wymaga akceptacji dyrektora szkoły. 

 

5. Z pomieszczeń szkolnych: sal dydaktycznych, sali gimnastycznej, salki 

 gimnastycznej, sali teatralnej i innych; mogą korzystać osoby, które złożą pisemny lub 

ustny wniosek o wynajem pomieszczenia do dyrektora szkoły.  

 

6. Najem pomieszczeń szkolnych  następuje po zawarciu umowy pomiędzy organem 

prowadzącym a najemcą. 

 

7. Pomieszczenia mogą być wynajmowane odpłatnie lub nieodpłatnie, jeżeli nie 

 odbywają się w nich zajęcia wynikające z tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych, za 

zgodą organu prowadzącego i dyrektora lub kierownika gospodarczego. 

 

8. Nieodpłatny wynajem pomieszczeń szkoły jest dopuszczalny przy organizacji: wyborów 

prezydenckich, samorządowych, parlamentarnych,  imprez szkolnych organizowanych przez 

pracowników szkoły, Radę  Rodziców oraz osoby współpracujące ze szkołą – za zgodą 

organu prowadzącego i dyrektora lub kierownika gospodarczego. 

 

9. Płatny wynajem pomieszczeń może dotyczyć firm lub osób prywatnych. 

 

10. Za wynajem pomieszczeń szkoły pobierana jest opłata określona  w umowie najmu. 

 

11. Najemca zobowiązuje się użytkować pomieszczenia, przestrzegając postanowień 

zawartych w umowie. 

 

12. Za zniszczenia powstałe podczas użytkowania budynku lub jego wyposażenia odpowiada 

osoba, z którą podpisano umowę najmu. 
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13. Najemca nie może wykorzystywać pomieszczenia i wyposażenia na inne cele niż te, 

które zostały określone w umowie.  

 

14. Najemca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku. 

 

15.  Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do przeprowadzania okresowych kontroli  

w wynajętych pomieszczeniach przy udziale najemcy. 

 

16. Umowa związana z korzystaniem z pomieszczeń szkoły może być  rozwiązana na mocy 

wygaśnięcia umowy, rozwiązania jej zarówno ze strony najemcy jak i szkoły, po 

przedstawieniu uzasadnienia. 

 


