
REGULAMIN 
KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ 

  



I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Szkoła dysponuje wydzielonymi pomieszczeniami, które są przeznaczone na szatnię 
szkolną. 
2. W pomieszczeniach szatni znajdują się indywidualne szafki na szyfr dla każdego 
ucznia. 
3. Uczniowie są zobowiązani do zmiany obuwia i pozostawienia w szatni okrycia 
wierzchniego niezwłocznie po przyjściu do szkoły. 
4. Nie wolno przebywać w pomieszczeniach innych niż przydzielone poszczególnym 
klasom.  
5. Uczniowie korzystający z szatni podporządkowują się bezwzględnie dyżurującemu 
pracownikowi szkoły odpowiadającemu za ich bezpieczeństwo. 
6. Zabrania się wchodzenia do szatni w trakcie trwania zajęć szkolnych (z wyjątkiem 
sytuacji szczególnych np. zwolnienie ucznia przez rodziców, wyjście na konkurs, zawody 
pozaszkolne, wcześniejsze zakończenie się zajęć itp.) 
7. Uczniowie mają obowiązek kulturalnego,  bezpiecznego i spokojnego zachowania się 
w szatni oraz utrzymania porządku.  
8. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych 
w szatni należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy lub 
pracownikom obsługi. W przypadku kradzieży należy zawiadomić o tym Dyrektora Szkoły.  
9.  Szatnia objęta jest monitoringiem.  

II 
Zadania i obowiązki użytkowników szafek 

§ 2 

1. Każdy uczeń ma przyporządkowaną szafkę, podpisaną zgodnie z numerem w 

dzienniku.  

2. Uczniowie zamykają i otwierają szafki używając indywidualnego kodu.  

3. Szafki szkolne służą wyłącznie do przechowywania ubrań wierzchnich i obuwia.  

4. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafce przedmiotów szklanych, napojów, 

żywności oraz brudnej odzieży ( np. strojów sportowych). 

5. Uczeń dba o należyte użytkowanie i poszanowanie przydzielonej szafki.  

6. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków 

oraz innych działań mających skutek trwały. W przypadku zniszczenia szafki koszty naprawy 

ponoszą rodzice ( prawni opiekunowie).  

7. Nie wolno otwierać szafek innych uczniów. Czyn ten jest równoznaczny z włamaniem 

i podlega karze.  

8. Z końcem roku szkolnego użytkownik szafki zobowiązany jest do opróżnienia jej 

ze wszystkich znajdujących się tam rzeczy. 



III 
Postanowienia końcowe 

§ 3 

1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w szafce 
(pieniądze, telefony komórkowe, klucze itp.) 
2. Przestrzeganie niniejszego regulaminu należy do obowiązków ucznia i ma wpływ 
na ocenę z zachowania.  
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i przyjęcia go przez 
Radę Pedagogiczną.  

 


