
Instrukcja
w sprawie określenia procedury zabezpieczenia pomieszczeń i postępowania

z kluczami w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej 
w Chwaszczynie

I. Zasady przechowywania kluczy

1. Klucze do wszystkich  sal  dydaktycznych  są  przechowywane  w  pokoju nauczycielskim.
2. Klucze do pomieszczeń pracowniczych są przekazywane pracownikom do indywidualnego
    przeznaczenia.
3. Klucze do sal internetowych i biblioteki multimedialnej przechowywane są w sekretariacie.
4. Klucze  zapasowe  do  wszystkich  pomieszczeń  budynku ZPG i SP  są przechowywane w
    portierni.
5. Do otwierania pomieszczeń dla potrzeb wykonania czynności związanych ze sprzątaniem,
    wykorzystywane  są  klucze  od  poszczególnych  sal,  przekazane  pracownikom  obsługi   
    odpowiedzialnym za dany rejon sprzątania.

II. Procedura zabezpieczenia pomieszczeń i postępowania z kluczami

1. Wydawania  i  zwrotu  kluczy  do  pomieszczeń  dydaktycznych  i  gospodarczych
dokonuje się  na  podstawie wpisu – pokwitowania w rejestrze znajdującym się  w
portierni i sekretariacie.

2. Prawo  do  pobierania  kluczy  z  portierni  i  sekretariatu  mają  tylko  i  wyłącznie
pracownicy  zatrudnieni  na  umowę  o  pracę,  umowę  zlecenie, umowę o dzieło.

3. Osoba  pobierająca  klucz  od  pomieszczenia  przed  uruchomieniem  zamków winna
             sprawdzić  od  strony  wizualnej  stan  tych  zamków  i  ewentualnych  zabezpieczeń  
             zastosowanych przy zamykaniu pomieszczeń.
       4.   Po otwarciu pomieszczenia, jeszcze przed przystąpieniem do pracy lub zajęć, istnieje
             obowiązek  sprawdzenia  stanu  zastosowanych  zabezpieczeń  sprzętu  biurowego,  
             audiowizualnego oraz komputerowego, a także składowanej w tych pomieszczeniach
             dokumentacji i innego wyposażenia.

 5.   W przypadku stwierdzenia zmian lub naruszenia stanu zabezpieczeń, o których mowa
              w  ust. 3 i 4   pracownik,  który  to  stwierdził,  natychmiast  powiadamia  o  tym
              dyrektora szkoły.
        6.   Przed  wyjściem  z pomieszczenia  nauczyciele  zobowiązani są do uporządkowania
              swoich stanowisk pracy i dopilnowania uczniów, żeby uporządkowali swoje miejsca 
              nauki,
               - wyłączeniu oświetlenia, 
               - zamknięciu okien i drzwi.
         7.   Osoba  pobierająca  klucz  do  pomieszczeń dydaktycznych  nie może go powierzać 
                innym osobom, a w szczególności uczniom.
         8.   Wydawanie  kluczy  zapasowych  uprawnionym  pracownikom  - do  ich  pobrania
                może odbywać się tylko i wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach oraz przypadkach 
                awaryjnych za pokwitowaniem w rejestrze.
          9.   Klucze zapasowe po ich wykorzystaniu należy niezwłocznie zwrócić do portierni za
                poświadczeniem zwrotu w rejestrze.
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III. Odpowiedzialność

1. Od  momentu  pobrania  kluczy  do  momentu  ich  zdania,  na  upoważnionej  osobie 
Pobierającej  spoczywa pełna  odpowiedzialność za mienie  znajdujące  się  w danym
pomieszczeniu.

      2.  Utrzymanie skutecznego  zabezpieczenia wszystkich pomieszczeń podlega nadzorowi
            dyrektora szkoły.
      3.   Za nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji mogą być wyciągnięte następujące sankcje:
            1) odpowiedzialność wynikająca z art. 52 kodeksu pracy,
            2) odpowiedzialność wynikająca z art. 363 § 1. kodeksu cywilnego.

 Instrukcja obowiązuje:
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