
Regulamin korzystania z szatni szkolnej  

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach 

 
1. Z szatni korzystają wszyscy uczniowie szkoły w ciągu całego roku szkolnego; obuwie 

zmienne obowiązuje cały rok. 
2. Na terenie szatni mogą przebywać osoby, które przyprowadzają lub odprowadzają 

uczniów do szkoły. 
3. Uczeń, po wejściu do szkoły, natychmiast przechodzi do szatni. 
4. Uczeń, przychodzi do szatni nie później niż 10 minut przed rozpoczęciem planowanych 

zajęć. 
5. W przypadku spóźnienia, rodzic ucznia klas I-III powinien odprowadzić dziecko  

do właściwej sali. 
6. W trakcie zajęć – wyjść zorganizowanych – korzystanie przez uczniów z szatni jest 

możliwe tylko w obecności nauczyciela pełniącego nad nimi opiekę. 
7. W czasie zajęć i przerw uczniom nie wolno przebywać na terenie szatni.  

W uzasadnionych przypadkach uczeń może zejść do szatni za zgodą nauczyciela, pod 
opieką którego się znajduje. 

8. Każdemu uczniowi szafkę przydziela się do dyspozycji na dany rok szkolny.  
9. Szafki dla klas starszych są zamykane na klucz. Uczeń otrzymuje 1 klucz do szafki  

(z brelokiem oznaczonym numerem), którym posługuje się na co dzień. Drugi – zapasowy 
– pozostaje w szkole. 

10. Uczeń odpowiada za przekazany mu klucz do szafki na odzież. W razie jego zagubienia, 
rodzice ucznia zobowiązani są do dorobienia klucza na własny koszt. W przypadku, gdy 
uczeń zagubi również klucz zapasowy wypożyczony z sekretariatu, rodzice ponoszą koszt 
zakupu i wymiany zamka. 

11. W przypadku, gdy uczniowi zdarzy się zapomnieć klucza, może wypożyczyć  
z sekretariatu klucz zapasowy. Klucz ten uczeń ma obowiązek zwrócić natychmiast po 
wyjęciu obuwia zmiennego z szafki. Swoje ubrania uczeń umieszcza na ogólnodostępnym 
wieszaku. Za rzeczy pozostawione na wieszaku szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

12. W szafce uczeń przechowuje odzież wierzchnią, obuwie zmienne, worek z rzeczami 
potrzebnymi na wychowanie fizyczne.  

13. W szafce nie wolno przechowywać żywności. 
14. Uczeń ma obowiązek: 

 kulturalnego i spokojnego zachowywania się w szatni, 

 zachowywania się w sposób bezpieczny dla siebie i innych – szczególnie zachowania 
ostrożności przy otwieraniu i zamykaniu drzwiczek od szafki, 

 dbania o porządek i czystość w swojej szafce i jej sprawność, 

 szanowania cudzej własności, w tym mienia szkolnego. 
15. Uczniowi zabrania się: 

 wytrząsania w szatni piasku i błota z obuwia – przed wejściem do szkoły należy 
skorzystać z wycieraczek, 

 wnoszenia wierzchniego ubrania do sali lekcyjnej, 



 udostępniania swojego klucza i szafki innemu uczniowi. 
16. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych  

w szatni należy niezwłocznie zgłaszać do sekretariatu szkoły lub osobie dyżurującej. 
17. W ostatnim tygodniu nauki każdego roku szkolnego uczeń opróżnia szafkę, pozostawia  

ją otwartą i oddaje klucz z brelokiem pracownikowi sekretariatu. 
18. Uczeń odchodzący ze szkoły w trakcie roku szkolnego opróżnia szafkę, pozostawia  

ją otwartą i oddaje klucz z brelokiem wychowawcy/pracownikowi sekretariatu. 
 
Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020 r. 


