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REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W BIAŁOGARDZIE 

1. Z szatni korzystają wyłącznie uczniowie szkoły podczas trwania zajęć szkolnych, dyskotek 
i innych popołudniowych uroczystości. 

2. Do szatni uczniowie wchodzą i wychodzą wejściem od strony boiska. 

3. Szatnia jest otwarta w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z tygodniowym planem zajęć. 

4. Po przyjściu do szkoły uczeń udaje się do szatni gdzie pozostawia okrycie wierzchniej  
i obowiązkowo zmienia obuwie, odbiera je po skończonych lekcjach. 

5. W szatni mogą przebywać tylko uczniowie, którzy dokonują czynności związanych 
z przebieraniem lub zmianą obuwia. Po dokonaniu tych czynności uczniowie bez zbędnej zwłoki 
opuszczają pomieszczenia szatni. 

6. W szatni obowiązuje zachowanie ciszy. W czasie korzystania z szatni nie wolno biegać, 
krzyczeć, gasić światła. 

7. Uczniowie mają obowiązek kulturalnego i bezpiecznego zachowywania, poszanowania cudzej 
własności oraz bezwzględnego podporządkowania się poleceniom nauczycieli i pracowników 
szkoły. 

8. Podczas zajęć lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych szatnia jest zamknięta. Pracownik obsługi- 
pani szatniarka otwiera szatnię wyłącznie w sytuacji, gdy: 

a) uczniowie klasy kończą bądź zaczynają zajęcia, 

b) uczniowie klasy pod opieką nauczyciela wychodzą na zewnątrz, 

c) uczeń jest wcześniej zwolniony z zajęć przez wychowawcę na wniosek rodzica ucznia. 

9. Każda klasa ma w szatni przyporządkowane i oznaczone wieszaki. 

10. Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem 
i kradzieżą: 

a) uczniowie wieszają okrycia i obuwie na wieszakach, które zostały im przyporządkowane, 

b) ubrania powinny posiadać wieszaki do zawieszania, a obuwie przechowuje się w workach 
lub reklamówkach, 

c) rękawiczki, czapki i inne drobne elementy odzieży należy włożyć do kieszeni lub 
zabezpieczyć tak, aby nie wypadły, 

d) dla lepszego zabezpieczenia odzieży i obuwia powinny być one oznaczone (podpisane) 
w miejscu znanym właścicielowi,  

e) w pozostawionej w szatni odzieży nie wolno pozostawiać pieniędzy, dokumentów, urządzeń 
elektronicznych i innych cennych przedmiotów. 

11. Za rzeczy wartościowe, odzież niezabezpieczoną i przedmioty pozostawione przez ucznia szkoła 
nie ponosi odpowiedzialności. 

12. Po skończonych zajęciach nauczyciel sprowadza uczniów do szatni i nadzoruje ich ubieranie się. 

13. Rodzice oczekują na dzieci przed szatnią, umożliwiając im przez to: 

a) swobodny dostęp do boksów, 

b) korzystanie z ławek w szatni w celu zmiany obuwia, 

c) swobodne opuszczanie pomieszczeń w szatni. 

14. Przestrzeganie regulaminu wchodzi w zakres wywiązywania się ucznia z obowiązków szkolnych 
i ma wpływ na ocenę zachowania. 

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje pracownik 
odpowiedzialny za szatnię lub dyrektor. 

 

 

Regulamin wprowadzono zarządzeniem dyrektora szkoły Nr 2/2016/17 

w dniu 21.11.2016r. 


