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REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNYCH 

 

I. Informacje ogólne 

1. Na potrzeby szatni szkolnych przeznaczone są pomieszczenia znajdujące się 

w przyziemiu budynku, w skrzydle północno-zachodnim, tj.: 

a) SZATNIA nr 1 stanowiąca pomieszczenie do wspólnego użytkowania przez klasy 

pierwsze po szkole podstawowej, 

b) SZATNIA nr 2 wyposażona w boksy przeznaczone dla uczniów pozostałych klas. 

2. Szatnia szkolna jest dozorowana w czasie przerw śródlekcyjnych przez 

dyżurujących nauczycieli oraz pracowników obsługi. 

3. Główne wejście do szatni jest otwierane przed rozpoczęciem nauki, jednak nie 

później niż o godzinie 7.00. 

4. Po przyjściu do szkoły uczeń udaje się do szatni, gdzie pozostawia odzież 

wierzchnią oraz zmienia obuwie na zastępcze. Po dokonaniu tych czynności uczeń 

opuszcza szatnię wyjściem od strony siłowni szkolnej.  

5. Zabrania się noszenia w szkole butów ciężkich, z wysokimi cholewami i butów  

z wysokimi obcasami.  

6. W trakcie zajęć lekcyjnych przebywanie w szatni jest zabronione z wyjątkiem 

sytuacji szczególnych, np.: wcześniejszego wyjścia ze szkoły, wyjścia na konkursy, 

zawody sportowe, itp. 

7. Uczniowie spóźnieni do szkoły zobowiązani są do pozostawienia rzeczy w szatni  

w czasie najbliższej przerwy śródlekcyjnej. 

8. W szatniach nie wolno przechowywać rzeczy wartościowych, przedmiotów 

niebezpiecznych, artykułów spożywczych, brudnej odzieży. 

9. Za zaginięcie rzeczy wartościowych pozostawionych w szatni oraz za rzeczy 

zaginione lub zniszczone w wyniku niedbałości uczniów szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności. 

10. Obuwie lub odzież zostawiona poza boksem lub w innym miejscu szkoły, 

znalezione przez pracowników szkoły, pozostawione będą w miejscu na nie 

przeznaczonym, przy wyjściu z SZATNI nr 2. 

11. Na czas ferii zimowych i letnich każdy uczeń zabiera swoje obuwie zastępcze i inne 

rzeczy pozostawione w szatni do domu.  

12. Rzeczy, po które nie zgłosi się ich dotychczasowy właściciel, będą po zakończeniu 

roku szkolnego przekazane instytucjom zajmującym się pomocą społeczną. 
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13. Uczniowie, którzy w czasie przerw śródlekcyjnych opuszczają budynek szkoły mają 

obowiązek zmiany obuwia i w zależności od panującej aury włożenia odzieży 

wierzchniej. 

II. SZATNIA nr 1 
14. W SZATNI nr 1 każdy oddział korzysta wyłącznie z wydzielonego i oznaczonego dla 

danej klasy segmentu w pomieszczeniu ogólnym. 
15. SZATNIA nr 1 jest otwierana przez pracowników obsługi przed rozpoczęciem zajęć 

lekcyjnych i zamykana po przerwach śródlekcyjnych oraz po ostatniej lekcji. 
16. Zapasowy klucz do SZATNI nr 1 znajduje się w sekretariacie szkoły. 

 
III. SZATNIA nr 2 

17. W SZATNI nr 2 każdy oddział korzysta ze wskazanego i oznaczonego boksu, który 
na czas zajęć lekcyjnych jest zamykany na kłódkę przez dyżurnego ucznia 
wyznaczonego przez wychowawcę klasy. Dopuszcza się możliwość używania kłódki 
z szyfrem. 

18. Zapasowy klucz do danego boksu/aktualny szyfr wychowawca klasy przekazuje 
sekretarzowi szkoły. 

19. Fakt zmiany kłódki/zmiany szyfru dyżurny uczeń zgłasza wychowawcy. Klucz do 
nowej kłódki/szyfr należy niezwłocznie przekazać do sekretariatu. 

20. Po skończonych lekcjach boksy pozostają zamknięte. 
 

IV. Informacje końcowe 
21. Uczniowie mają obowiązek kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w szatni, 

utrzymywania porządku, poszanowania cudzej własności oraz 
podporządkowywania się poleceniom dyżurujących nauczycieli i pracowników 
obsługi. 

22. Wobec uczniów łamiących zasady określone w niniejszym regulaminie wyciągane 
będą konsekwencje określone w statucie szkoły. 

23. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące zaistniałych w szatni 
nieprawidłowości lub występujących zagrożeń należy niezwłocznie zgłaszać do 
wychowawcy lub dyżurujących nauczycieli. 

24. Sprawy nieobjęte regulaminem będą indywidualnie rozpatrywane przez Dyrektora 
Szkoły. 

 
DYREKTOR SZKOŁY 


