
 

Regulamin korzystania z szatni szkolnej 

w Zespole szkół w Zabawie 

 

1. Z szatni szkolnej korzystają wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół w Zabawie.   

2. Szatnia jest otwarta w godzinach 7.45 - 9.00 oraz 12.30- 14.20. W trakcie trwania zajęć 

szkolnych szatnia jest zamknięta. Uczniom kończącym wcześniej lekcje szatnię 

udostępnia nauczyciel dyżurujący na korytarzu. 

3. Każda klasa ma w szatni przyporządkowane i oznaczone swoje pomieszczenie. 

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

oraz zmienia obuwie na zastępcze. 

5. Uczniowie wieszają odzież wierzchnią i obuwie na wieszakach, które zostały im 

przyporządkowane. 

6. Ubrania powinny posiadać wieszaczki do zawieszania, a obuwie powinno być 

przechowywane w worku, reklamówce na obuwie, bądź półce na buty. 

7. Rękawiczki, czapki i inne drobne elementy odzieży należy włożyć do kieszeni                        

lub zabezpieczyć tak, aby nie wypadły. 

8. Dla lepszego zabezpieczenia odzieży i obuwia powinny być one oznaczone (podpisane)       

w miejscu znanym tylko właścicielowi. 

9. W szatni nie pozostawia się rzeczy wartościowych, typu dokumenty, pieniądze, telefony            

i itp., za które szkoła nie ponosi odpowiedzialności.  

10. Uczniowie korzystający z szatni zobowiązani są dbać o czystości i porządek. 

11. Uczniowie mają obowiązek kulturalnego i bezpiecznego zachowywania się w szatni, 

zachowania spokoju i porządku, poszanowania cudzej własności oraz bezwzględnego 

podporządkowania się poleceniom nauczycieli dyżurujących i pracowników szkoły. 

12. W szatni mogą przebywać tylko uczniowie, którzy dokonują czynności związanych                     

z przebieraniem lub zmianą obuwia. Po dokonaniu tych czynności uczniowie opuszczają 

pomieszczenia szatni. 

13. Nie wolno przebywać w pomieszczeniach szatni innych niż przydzielone poszczególnym 

klasom. 

14. Nie wolno przewieszać odzieży, przestawiać obuwia należącego do innych uczniów. 

 



15. W trakcie zajęć lekcyjnych i przerw schodzenie do szatni jest zabronione za wyjątkiem 

sytuacji szczególnych, np. zwolnienie ucznia z części zajęć przez rodzica, wyjścia                     

na konkursy, zawody pozaszkolne. Wówczas korzystanie z szatni umożliwia uczniom 

nauczyciel - opiekun. 

16. Rodzice ucznia, który dokonał uszkodzenia lub zniszczenia ponoszą koszty naprawy. 

17. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych                     

w szatni należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu bądź wychowawcy. 

18. Raz w miesiącu uczniowie Sekcji Porządkowej wraz z opiekunem przeprowadzają 

kontrolę czystości szatni danej klasy.  

19. Po zakończeniu roku szkolnego obuwie pozostawione luzem lub odzież pracownik  

obsługi składa do depozytu na okres 2 tygodni. Po tym okresie, jeśli właściciel nie zgłosi 

się, rzeczy są niszczone komisyjnie. 

20. Niepodporządkowanie się podanym punktom regulaminu będzie karane zgodnie                         

z zapisami zawartymi w Punktowym Systemie Oceniania. 

21. Na okres ferii letnich każdy uczeń zabiera obuwie zastępcze do domu. 

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

 

 

 


