Regulamin korzystania z szatni szkolnej
Szkoła Podstawowa nr 22
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Dąbrowie Górniczej

1. Z szatni szkolnej korzystają wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 22.
2. Szatnia szkolna jest czynna w godzinach zajęć lekcyjnych, zgodnie z ustalonym planem zajęć
dydaktycznych i opiekuńczych.
3. Po przyjściu do szkoły uczeń udaje się do szatni, gdzie pozostawia odzież wierzchnią
oraz zmienia obuwie.
4. Uczniowie mają obowiązek przechowywać obuwie zmienne w worku lub reklamówce
i wieszać na wieszaku.
5. 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.
6. W szatni mogą przebywać tylko uczniowie, którzy dokonują czynności związanych
z przebieraniem lub zmianą obuwia. Pod dokonaniu tych czynności, uczniowie opuszczają
pomieszczenia szatni.
7. W trakcie zajęć lekcyjnych schodzenie do szatani 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.
8. Po zakończeniu lekcji uczniowie udają się do szatani pod opieką nauczyciela, z którym mają
ostatnią lekcję w danym dniu. Nauczyciel nadzorujący klasę jest obecny do końca korzystania
przez uczniów z szatni.
9. Uczniowie korzystający z szatni zobowiązani są dbać o czystość i porządek.
10. W szatni nie należy pozostawiać wartościowych przedmiotów (dokumentów, portfeli,
pieniędzy, telefonów komórkowych, kluczy, itp.).

11. Za rzeczy pozostawione w szatni niezgodnie z regulaminem, szkoła nie ponosi żadnej
odpowiedzialności.
12. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych
w szatni należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu, pani woźnej lub
szatniarce.
13. Niepodporządkowanie się zasadom określonym w niniejszym regulaminie ma wpływ
na ocenę z zachowania.
14. Uczniowie własnoręcznym podpisem przyjmują do wiadomości i stosowania
niniejszy regulamin.
15. Sprawy nieobjęte regulaminem będą indywidualnie rozpatrywane przez Dyrektora
Szkoły.
16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2017 r.

