
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI ORAZ SZAFEK  

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

1. Z szatni uczniowie mogą korzystać przed lekcjami i po nich. Tylko w uzasadnionych przypadkach szatnia 

dodatkowo może być otwarta podczas lekcji lub przerwy przez pracownika portierni lub nauczyciela 

dyżurującego na korytarzu. 

2. Podczas przebywania w szatni uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do 

zakrywania ust oraz nosa za pomocą maseczki. W szatni nie wolno przebywać bez maseczki. 

3. W czasie lekcji lub przerwy obowiązuje zakaz przebywania w szatni. 

4. Pomieszczenia szatni są monitorowane . 

5. Każdy uczeń ma swoja szafkę zamykaną na indywidualny klucz o określonym numerze. 

6. Uczeń, który zapomniał klucz zgłasza się w maseczce do pracownika portierni-pracownik  otwiera  

i zamyka szafkę korzystając z klucza zbiorczego. 

7. Fakt zgubienia klucza uczeń zgłasza w sekretariacie szkoły przy założonej maseczce. Koszty dorobienia 

klucza ponoszą rodzice/opiekunowie ucznia. 

8. Uczniom nie można w jakikolwiek sposób naruszać szafek poprzez malowanie po nich, pisanie lub 

naklejanie naklejek. 

9. W szafkach nie wolno przechowywać: przedmiotów szklanych, napojów z niezabezpieczonym 

zamknięciem, niespożytego w danym dniu  jedzenia czy brudnych ubrań (np. strojów sportowych) 

10. Podczas przebywania w szatni nie wolno: biegać, krzyczeć, uderzać w szafki oraz popychać innych 

uczniów. Obowiązuje zachowanie ciszy i spokoju 

11. Po przebraniu się, należy niezwłocznie opuścić szatnię w celu uniknięcia gromadzenia się większej ilości 

osób. 

12. W szatni może przebywać jednocześnie maksymalnie 10 osób. Należy zachować odpowiedni dystans. 

13. Uczniowie korzystający z szafek są zobowiązani do dbania o czystość i porządek w szafkach oraz wokół 

nich. 

14. Co najmniej raz w miesiącu wychowawca sprawdza porządek w szafkach oraz ich zawartość. 

15. W przypadku zniszczenia szafki koszty naprawy ponoszą rodzice/opiekunowie ucznia który dokonał 

uszkodzenia. 

16. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szafce dokumenty i przedmioty inne niż przybory 

szkolne, odzież czy obuwie zamienne. 

17. Uczniom  nie wolno próbować otwierać szafek innych niż swoja. Czyn ten jest równoznaczny  

z włamaniem i podlega karze. 

18. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące stanu szafek należy niezwłocznie zgłaszać 

konserwatorowi lub wychowawcy. 

19. Przed feriami zimowymi oraz letnimi uczeń zobowiązany jest do opróżnienia szafki, a pod koniec roku 

dodatkowo do oddania klucza wychowawcy. 

20. Wychowawca odbierając klucz sprawdza stan szafki. 

21. Wychowawca zapoznaje uczniów oraz rodziców z powyższym regulaminem. 

22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku. 
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