
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Gorajcu 

(dla uczniów klas VII, VIII i III gimnazjum) 

 

1. Z szatni szkolnej korzystają uczniowie szkoły podczas trwania zajęć szkolnych oraz 

osoby obce podczas zorganizowanych w szkole uroczystości, imprez i zajęć 

pozalekcyjnych. 

2. Korzystanie przez uczniów z szatni jest obowiązkowe z uwagi na konieczność 

zapewnienia higienicznych warunków nauki i pracy. 

3. W celu należytego zabezpieczenia odzieży uczniów, szatnia jest zamykana na klucz  

i otwierana przez pracowników szkoły. 

4. Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy klas przekazują swoim uczniom 

informacje, w którym boksie będą pozostawiać ubrania wierzchnie i obuwie zmienne. 

5. Wchodzenie do szatni w trakcie zajęć szkolnych jest zabronione (za wyjątkiem sytuacji 

szczególnych, np. zwolnienie ucznia z części zajęć przez rodziców, wyjście na konkurs, 

zawody pozaszkolne, wcześniejsze zakończenie się zajęć itp.). 

6. Zabronione jest przebywanie w szatni w innym celu niż pozostawienie lub pobranie 

odzieży. 

7. Każdy uczeń zobowiązany jest posiadać podpisany worek na zmienne obuwie 

8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za obuwie, które nie jest przechowywane  

w workach. 

9. Ubrania wierzchnie i obuwie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą. 

10. Ubrania powinny posiadać zawieszki do zawieszania na wieszakach. 

11. Nie wolno przewieszać odzieży, przestawiać obuwia należącego do innych uczniów. 

12. Rękawiczki, czapki i inne drobne elementy odzieży należy włożyć do kieszeni lub 

zabezpieczyć tak, aby nie wypadły. 

13. 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. 

14. Za szkody poczynione w szatni przez ucznia odpowiadają materialnie jego rodzice. 

15. Na okres wakacji i ferii oraz w innych wyznaczonych terminach uczniowie zabierają 

wszystkie swoje rzeczy z szatni do domu. 

16. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe 

oraz pieniądze. 

17. Przestrzeganie niniejszego regulaminu wchodzi w zakres wywiązywania się ucznia  

z obowiązków szkolnych i ma wpływ na ocenę z zachowania. 

18. Z treścią niniejszego regulaminu zapoznają uczniów oraz rodziców wychowawcy 

poszczególnych klas na początku każdego roku szkolnego. 

 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114,  

poz.740) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6, poz. 69 z 2003 r. z późn. 

zm.). 

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2018 r. 
 


