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 REGULAMIN SALI PAMIĘCI, TRADYCJI  i KULTURY SZKOŁY I 
REGIONU przy PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 15 im. Jana
Kochanowskiego w Kędzierzynie Koźlu

§ 1 
1. Sala  funkcjonuje jako pomieszczenie PSP nr 15
2. Sala posiada swoje logo umieszczane na materiałach informacyjnych oraz na drzwiach 
wejściowych Sali
3. Informacja o funkcjonowaniu Sali (wraz z logo i nazwą)  znajduje się na drzwiach 
wejściowych do PSP nr 15
4. Bezpośredni nadzór nad Salą Pamięci pełni Dyrektor PSP nr 15 im. Jana Kochanowskiego
w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Karola Szymanowskiego 19
5. Siedziba Sali znajduje się w budynku PSP nr 15 na pierwszym piętrze w sali nr 9

§ 2 
1. Zwiedzanie Sali Pamięci i wszystkich prowadzonych przez nią wystaw (czasowych  i 
stałych) jest bezpłatne i odbywa się w godzinach pracy szkoły po wcześniejszym ustaleniu 
terminu i godziny w sekretariacie PSP nr 15 także w godzinach pracy placówki
2. W sytuacjach wyjątkowych ( za zgodą Dyrektora) możliwe jest udostępnienie ekspozycji 
w innym terminie
3. Salę może jednorazowo zwiedzać grupa nie przekraczająca 10 osób, wyłącznie pod 
nadzorem nauczyciela - opiekuna

§ 3 
Sala Pamięci jest miejscem gromadzenia i udostępniania zbiorów związanych z historią, 
tradycjami i kulturą szkoły oraz regionu

§ 4
Do podstawowych zadań Sali Pamięci należy: 

• gromadzenie, ewidencja oraz udostępnianie zwiedzającym zbiorów ukazujących 
historię, tradycje i kulturę szkoły i regionu 

• gromadzenie informacji dotyczących historii szkoły oraz miejscowości/powiatu/ 
regionu

• urządzanie wystaw i ekspozycji czasowych, wypożyczanie zbiorów z innych placówek
o podobnym profilu 

• organizowanie spotkań i konkursów związanych z przedmiotem działania Sali

• konserwacja eksponatów

• współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami i osobami fizycznymi     
w zakresie kultywowania i propagowania dziejów, tradycji, kultury szkoły oraz 
miejscowości/powiatu/ regionu

§ 5
Sala realizuje swoje zadania: 
1. ze środków pochodzących z dotacji
2. z darowizn
3. z wsparcia finansowego sponsorów
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§ 6
Odpowiedzialność za mienie, ewidencję eksponatów, nadzór nad zbiorami ponoszą 
pracownicy PSP nr 15 wyznaczeni przez Dyrektora


