
Regulamin szatni Szkoły Podstawowej nr 17 

§1 

1. Z szatni mogą korzystać wyłącznie uczniowie szkoły. 

 

2. Szatnia jest czynna w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z ustalonym planem dla 

uczniów zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

3. Do szatni uczniowie przychodzą nie wcześniej niż 15 minut przed planowanym 

rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, z wyjątkiem dzieci, które uczęszczają do świetlicy. 

 

4. Po przyjściu do szkoły uczeń udaje się do wyznaczonego dla danej klasy boksu w 

szatni, gdzie pozostawia odzież wierzchnią oraz zmienia obuwie na zastępcze. 

 

5. W boksach mogą przebywać tylko uczniowie, którzy dokonują czynności związanych 

z przebieraniem lub zmianą obuwia. Po dokonaniu tych czynności uczniowie 

opuszczają pomieszczenia szatni nie wcześniej niż15 minut przed godziną 8.00, bądź z 

chwilą rozpoczęcia przerwy w godzinach późniejszych. 

 

6. W szatni obowiązuje zachowanie ciszy. W czasie korzystania z boksu szatni nie wolno 

biegać, krzyczeć, gasić światła, zamykać drzwi. 

 

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

zachowania spokoju i porządku, poszanowania cudzej własności oraz bezwzględnego 

podporządkowania się poleceniom nauczycieli i pracowników szkoły. 

 §2 

1. Podczas zajęć lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych boksy szatni są zamknięte. 

2. Pracownik obsługi pełniący dyżur w szatni otwiera boks szatni wyłącznie w sytuacji, 

gdy: 

 uczniowie klasy kończą bądź zaczynają zajęcia, 

 uczniowie klasy pod opieką nauczyciela wychodzą na zewnątrz, 

 uczeń został wcześniej zwolniony z zajęć - zwolnienia dokonuje wychowawca klasy 

na  wniosek.   Uczeń jest wcześniej zwolniony z zajęć przez wychowawcę na wniosek 

rodzica ucznia. Uczeń zwolniony z zajęć przedstawia pracownikowi obsługi 

pełniącemu dyżur w szatni pisemną  informację wychowawcy o zwolnieniu z zajęć, a 

w przypadku jego nieobecności nauczyciela danych zajęć, pedagoga szkolnego lub 

dyrektora. 

§3 

Po zakończeniu lekcji uczniowie edukacji wczesnoszkolnej udają się do szatni pod opieką 

nauczyciela, z którym mają ostatnią lekcję w tym dniu. Nauczyciel sprawujący nadzór nad 

uczniami ma obowiązek dopilnować, by wszyscy uczniowie znajdujący się pod jego opieką, 

zabrali z boksu szatni wierzchnie ubrania i obuwie, a następnie udali się do holu szatni w celu 

przebrania się. 



§4 

1. Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed 

zniszczeniem i kradzieżą. Za rzeczy wartościowe, odzież niezabezpieczoną  i 

przedmioty pozostawione przez ucznia szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Uczniowi nie wolno wchodzić do boksów szatni innych niż te, które zostały 

wyznaczone dla klasy, do której uczęszcza. Przebywanie ucznia w innym boksie 

szatni, niż ten, który jest przeznaczony dla jego klasy jest zabronione i podlega karom 

przewidzianym w Statucie Szkoły. 

3. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych w 

szatni uczeń powinien niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu w holu 

szatni, wychowawcy bądź pracownikowi obsługi pełniącemu dyżur w szatni. 

4. Niepodporządkowanie się zasadom określonym w niniejszym regulaminie ma wpływ 

na ocenę zachowania. 

                                                            §5 

1. Rodzicom odprowadzającym dzieci do szkoły nie wolne przebywać w boksach szatni. 

2. Rodzice przebywający w holu szatni nie powinni utrudniać uczniom: 

 swobodnego dostępu do boksów w szatni, 

 korzystania z ławek w holu szatni w celu zmiany obuwia, 

 swobodnego opuszczenia pomieszczeń szatni. 

§6 

1. Niniejszy regulamin przedstawiony będzie wszystkim uczniom oraz ich rodzicom 

najpóźniej w miesiącu czerwcu każdego roku szkolnego. Ponadto regulamin będzie 

dostępny na stronie internetowej szkoły. 

2. Zmiany zapisów niniejszego regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§7 

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają rozpatrzeniu przez dyrektora 

szkoły. 


