
ZARZĄDZENIE Nr 04/2017/18 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1  w Niemodlinie 

z dnia 04.09.2017r.  

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu pomieszczeń 

szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Niemodlinie 

 

§1 

W Zarządzeniu nr 14a/2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu wynajmu pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Niemodlinie, 

wprowadza się następujące zmiany:   

1). § 5 otrzymuje brzmienie:  

 

„Podstawową jednostką wynajmu jest 1 godzina (60 minut). Minimalna stawka za wynajem określona jest 

w Cenniku wynajmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie, stanowiący załącznik  do 

niniejszego regulaminu.”  

 

2). § 6 otrzymuje brzmienie:  

„Na terenie szkoły obowiązuje zakaz:  

 spożywania napojów alkoholowych  

 palenia tytoniu  

 używania środków odurzających 

 wprowadzania psów (i innych zwierząt).”  

 

3). Pkt. I  Cennika wynajmu pomieszczeń szkolnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie, który stanowi 

załącznik do Regulaminu wynajmu pomieszczeń szkolnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie 

otrzymuje brzmienie:  

 „ 1. Sala gimnastyczna :    

    - kluby sportowe         30,75 zł /godz. zegarowa 

    - osoby fizyczne i prawne i inni    49,20 zł/ godz. zegarowa  

  2. Sala dydaktyczna -    30,75 zł/ godz. lekcyjna  
  3. Świetlica szkolna -   43,05 zł/ godz. zegarowa. ”  
 

 
 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR SZKOŁY 
/-/  

mgr Krystyna Dżaluk 
 

Załączniki: 

1. Regulamin wynajmu pomieszczeń szkolnych po zmianach  

 



 

 

 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14a/2015/16 

 
 

Regulamin 
wynajmu pomieszczeń szkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1  

w Niemodlinie 

 
 

§ 1. 
O wynajmie pomieszczeń szkolnych Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Korczaka w Niemodlinie 
decyduje dyrektor szkoły. 

§ 2. 
Pomieszczenia przewidziane do najmu to: sala gimnastyczna, sale dydaktyczne, świetlica szkolna.  

 
§ 3. 

Pomieszczenia szkolne wynajmowane są dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych, 
zwanych „najemcą”, po zakończeniu zajęć i innych zadań statutowych Szkoły.   

 
§ 4. 

Pomieszczenia szkolne wynajmowane są na podstawie umowy zawartej między Dyrektorem 
Szkoły, a najemcą.    

§ 5. 
Podstawową jednostką wynajmu jest 1 godzina (60 minut). Minimalna stawka za wynajem 
określona jest w Cenniku wynajmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie, 
stanowiący załącznik  do niniejszego regulaminu.  
  

§ 6. 
Na terenie szkoły obowiązuje zakaz:  

 spożywania napojów alkoholowych  

 palenia tytoniu  

 używania środków odurzających 

 wprowadzania psów (i innych zwierząt). 
 

§ 7. 
Obowiązkiem osób korzystających z pomieszczeń szkolnych jest:  

 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z pomieszczeń szkolnych  

 utrzymanie czystości i porządku  

 dbanie o urządzenia i wyposażenie pomieszczeń szkolnych  

 pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni (dotyczy sali gimnastycznej).  

 
§ 8.  

Wynajmujący ma prawo kontrolować zajęcia pod kątem stosowania się do postanowień 
niniejszego regulaminu, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać dalszego korzystania z 
pomieszczeń szkolnych. 

 



§ 9.  
Za przedmioty pozostawione w pomieszczeniach szkolnych wynajmujący nie ponosi 
odpowiedzialności.  

 
 

§ 10.  
Przed rozpoczęciem zajęć należy:  
1. Pobrać klucze do wynajmowanych pomieszczeń.  

2.  Zgłosić pracownikowi szkoły ewentualne problemy uniemożliwiające rozpoczęcie zajęć, 
dostrzeżone nieprawidłowości.  

3. Za wszelkie powstałe szkody podczas wynajmu odpowiedzialność materialną ponosi najemca.  
 

§ 11.  
Po skończonych zajęciach należy wynajmowane pomieszczenia oraz szatnie pozostawić w stanie 
niezmienionym, pobrane klucze zwrócić. 

 
§ 12.  

Za bezpieczeństwo uczestników zajęć oraz powierzony sprzęt odpowiedzialny jest najemca. 
 

§ 13. 
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2016r.   

 
 

DYREKTOR SZKOŁY 
/-/  

mgr Krystyna Dżaluk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Regulaminu  
wynajmu pomieszczeń szkolnych  

Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Niemodlinie 

 

 
CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH 
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W NIEMODLINIE  

 
 

I. Minimalne stawki brutto za wynajem pomieszczeń szkolnych:  
 

1. Sala gimnastyczna :    
- kluby sportowe        30,75 zł /godz. zegarowa 
- osoby fizyczne i prawne i inni      49,20 zł/ godz. zegarowa   

 
2. Sala dydaktyczna -    30,75 zł/ godz. lekcyjna  
3. Świetlica szkolna -   43,05 zł/ godz. zegarowa  

 
II. Pomieszczenia szkolne nieodpłatnie użycza się organizacjom pożytku publicznego za 

zgodą Burmistrza Niemodlina. 
 
 
 

DYREKTOR SZKOŁY 
/-/  

mgr Krystyna Dżaluk 

 
 


