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Regulamin 

Biura Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

w VIII LO im. Władysława IV 

 

Art 1. Postanowienia ogólne 

1. Biurem Prezydium Samorządu Uczniowskiego jest pomieszczenie usytuowane 

w podziemiach szkoły, zwane dalej „Kanciapą” 

2. W Kanciapie mogą przebywać wyłącznie członkowie Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego, Opiekunowie Samorządu oraz osoby upoważnione przez Opiekunów 

Samorządu. 

3. Listę wszystkich wydanych kluczy przechowuje Przewodniczący Prezydium SU 

i udostępnia ją do wglądu na życzenie Opiekunów SU, Dyrektora VIII LO lub 

Kierownika Administracji VIII LO. Klucz nie może być powielany bez zgody 

Przewodniczącego SU i Opiekunów SU. 

4. Kanciapa i wszystkie znajdujące się w niej przedmioty są traktowane jako dobro 

wspólne Prezydium SU, z wyjątkiem rzeczy oznaczonych co do osoby. 

5. Kanciapa ma swojego Opiekuna wyznaczanego przez Przewodniczącego Prezydium 

SU spośród członków Prezydium na czas kadencji lub na krótszy od niej. Jego zadaniem 

jest pilnowanie porządku w Kanciapie, zgodnie z art. 3. 

 

Art. 2. Użytkowanie Kanciapy 

1. Kanciapa służy do celów służbowych, które mają pierwszeństwo, lub prywatnych, 

o ile nie łamią zasad niniejszego Regulaminu ani Statutu VIII LO im. Władysława IV 

oraz nie uniemożliwiają realizacji zadań służbowych i są realizowane za zgodą 

Opiekunów SU lub Przewodniczącego Prezydium SU. 

2. Osoba chcąca przygotować lub spożyć posiłek w Kanciapie zobowiązana jest 

do utrzymania w niej porządku: 

a. opakowania po produktach spożywczych należy wyrzucać poza Kanciapą; 

b. spożywane w Kanciapie produkty nie mogą mieć intensywnego zapachu 

ani w żaden inny sposób przeszkadzać innym użytkownikom Kanciapy; 

c. po przygotowaniu posiłku Kanciapę należy wywietrzyć. 

3. Każdy, kto chce przechować w Kanciapie swoje rzeczy, zobowiązany jest do ich 

podpisania lub umieszczenia w wyznaczonym do tego miejscu. 

4. Każdy użytkownik Kanciapy zobowiązany jest do pozostawienia pomieszczenia 

w stanie, w jakim je zastał lub lepszym. 

5. Niedozwolone jest przebywanie w Kanciapie osób niezwiązanych z pracą SU. 

6. Niedozwolone jest wynoszenie wyposażenia Kanciapy (w tym narzędzi i artykułów 

biurowych) bez zgody Przewodniczącego Prezydium SU. 

 

 



     VIII Liceum Ogólnokształcące  

     im. Władysława IV 
     ul. Jagiellońska 38, 03-719 Warszawa  
 

 

Art. 3. Prawa i obowiązki Opiekuna Kanciapy 

1. Opiekun Kanciapy ma obowiązek dbania o wyposażenie Kanciapy i zgłaszania 

ewentualnych braków do Przewodniczącego Prezydium SU lub Skarbnika w celu ich 

uzupełnienia. 

2. Opiekun zobowiązany jest do utrzymania porządku, w szczególności: 

a. regularnego ścierania kurzu i wycierania blatów; 

b. odkurzania podłogi w razie potrzeby; 

c. wynoszenia śmieci; 

d. dbania o kanapę i koc. 

3. Opiekun ma pierwszeństwo w wykorzystaniu Kanciapy do celów prywatnych. 

 

Art. 4. Nieprzestrzeganie Regulaminu 

1. Na straży niniejszego Regulaminu stoją Opiekunowie Samorządu, Przewodniczący 

Prezydium SU i Opiekun Kanciapy. 

2. W przypadku złamania Regulaminu przewiduje się następujące kroki: 

a. upomnienie przez Opiekuna Kanciapy i/lub Przewodniczącego Prezydium SU; 

b. w przypadku powtórnego złamania zasad: upomnienie przez Opiekunów SU 

oraz ewentualnie wydanie przez nich bądź Przewodniczącego Prezydium SU 

czasowego zakazu przebywania w Kanciapie. 

c. w przypadku notorycznego łamania zasad lub ich poważnego naruszenia, 

zaburzającego pracę Prezydium SU: odebranie klucza i wydanie całkowitego 

zakazu przebywania w Kanciapie. 

3. Wszelkie spory rozstrzygają Opiekun Kanciapy, Przewodniczący Prezydium SU 

i Opiekunowie Samorządu, z zachowaniem powyższej hierarchii. 

 

 

 


