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Lp. Regulamin szatni szkolnej 

 

1. Szatnia szkolna jest czynna w godzinach pracy szkoły zgodnie z obowiązującym tygodniowym 
planem zajęć. 

2. Uczniowie mają prawo do korzystania z szatni na przerwie poprzedzającej każdą lekcję i po 
ostatniej lekcji. 

3. Uczniowie korzystający z szatni podporządkowują się pracownikowi szatni i nauczycielowi 
dyżurującemu, odpowiedzialnemu za ich bezpieczeństwo. 

4. W szatni mogą przebywać wyłącznie osoby pozostawiające lub odbierające okrycia z szafek. 
Uczeń, który się przebrał opuszcza szatnię. 

5. W trakcie zajęć lekcyjnych uczniom nie wolno przebywać na terenie szatni. 

6. Każda osoba korzystająca z szatni ma obowiązek przyszyć wieszak przy każdym okryciu 
pozostawionym w swojej szafce w szatni. 

7. Każdy uczeń musi posiadać worek na obuwie zamienne. 

8. Uczniowie po przybyciu do szkoły są zobowiązani do natychmiastowej zmiany obuwia. 

9. Przed wejściem do szkoły należy skorzystać z wycieraczek. Zabrania się wytrząsania piasku i 
błota z obuwia w szatni. 

10. W szafce w szatni nie wolno pozostawiać wartościowych przedmiotów (dokumentów, portfeli, 
biżuterii, telefonów komórkowych, kluczy itp.). 

11. Rękawiczki i czapki należy włożyć do kieszeni, tak, aby nie wypadły, lub położyć na półce w 
swojej szafce. 

12. Uczeń powinien zachowywać się w sposób kulturalny i bezpieczny dla innych. Obowiązuje 
zachowanie ciszy i spokoju.  

13. Uczniowie korzystający z szatni zobowiązani są dbać o czystość i porządek. 

14. Po ostatniej lekcji każda klasa jest sprowadzana do szatni przez nauczyciela uczącego w danej 
klasie, który jest odpowiedzialny za sprawowanie opieki nad uczniami do momentu wyjścia ze 
szkoły ostatniego ucznia tej klasy. 

15. Uczeń może skorzystać z szatni przed ukończeniem zajęć: 

 na pisemną prośbę rodziców, 

 w przypadku zwolnienia z zajęć przez nauczyciela, dyrektora, pielęgniarkę szkolną z 
powodu złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców (prawnych 
opiekunów). 

16. W razie nieprzestrzegania regulaminu szatni uczeń może zostać ukarany zgodnie z 
obowiązującym statutem szkoły. 

17. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaobserwowanych w 
szatni należy niezwłocznie zgłaszać wychowawcy lub pracownikowi szatni. 

18. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i przyjęcia go przez Radę Pedagogiczną. 

 


