
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ 

1. Z szatni szkolnych korzystają wyłącznie uczniowie Szkoły.  

2. Szatnia szkolna jest czynna w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z harmonogramem pracy szkoły.  

3.  Szatnie są otwierane w czasie przychodzenia uczniów do szkoły i po zakończeniu zajęć tylko w czasie 

przerw międzylekcyjnych.  

4. W trakcie zajęć lekcyjnych schodzenie do szatni jest zabronione za wyjątkiem sytuacji szczególnych, 

np. zwolnienie ucznia z części zajęć przez rodzica, wyjścia na konkursy, zawody pozaszkolne, itp. 

Wówczas wydanie rzeczy uczniowi odbywa się tylko w obecności opiekuna lub pracownika obsługi.  

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

6. Szatnia nie jest miejscem spotkań towarzyskich, takie miejsca znajdują się na korytarzach szkolnych.  

7. W szatni mogą przebywać tylko uczniowie, którzy przebierają się lub zmieniają obuwie. Po dokonaniu 

tych czynności uczniowie opuszczają szatnię.  

8. 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.  

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

10. Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego 

Regulaminu.  

11. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga 

Dyrektor Szkoły, zgodnie ze Statutem Szkoły oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Wprowadzone procedury na czas zagrożenia epidemicznego COVID-19: 

1. Przy wejściu do szatni zamontowano bezdotykowy dozownik do dezynfekcji rąk.  

2. Każdy uczeń wchodzący do szatni będzie zobowiązany zdezynfekować dłonie. 

3. W czasie korzystania z szatni zaleca się noszenie maseczek.  

4. Po pozostawieniu ubrania wierzchniego uczniowie klas I-III przechodzą do świetlicy a uczniowie klas 

IV-VI pod salę gdzie maja zajęcia.  

5. Każda klasa ma przydzielony osobny boks szatniowy według poniższego wzoru: 

 

Numer boksu Klasa  

01 IVA 

02 VA 

03 IVB 

04 IIIA 

05 IIIB 

06 VIIA 

07 VIIB 

08 VIIIB 

09 VIIIA 

010 VIB 

011 VIC 

018 IIA 

019 IIB 

020 VIA 

021 IA 

6. Prowadzone jest codzienne mycie i dezynfekcja drzwi do boksów szatniowych, powierzchni płaskich, 

klamek, poręczy, włączników elektrycznych. 

 

 


