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Zasady użytkowania szatni i szafek szkolnych 

Zasady korzystania z szatni ogólnych i szafek szkonych 

1. Z szatni szkolnej korzystają wyłącznie uczniowie Szkoły zgodnie z  ustalonym planem zajęć. 
2. Każda klasa ma przydzielony boks w szatni. Uczniowie mogą korzystać wyłącznie z boksu 

przypisanego danej klasie. 

3. W związku z trwającym obecnie stanem pandemii i obowiązującym reżimem sanitarnym do 

odwołania nie wolno zostawiać w szatni okryć wierzchnich.  

W szatni wolno ewentualnie przechowywać w podpisanym worku obuwie na WF. 

4. Jednocześnie w boksie mogą przebywać nie więcej niż 2 osoby. 

5. Zabronione jest przebywanie w szatni podczas lekcji i przerw śródlekcyjnych.  
6. 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.  
7. O wszelkich nieprawidłowościach na terenie szatni należy niezwłocznie powiadomić 

nauczyciela prowadzącego zajęcia lub nauczyciela dyżurującego. 

8. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania ubrań, książek, pomocy naukowych 

oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły.  
9. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość, powinien zadbać o jej należyte 

użytkowanie i poszanowanie. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki 

napisów, rysunków oraz innych działań mających skutek trwały.  
10. W szafkach nie należy przechowywać rzeczy wartościowych – za ich utratę Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności.  

11. Uczeń nie może zamieniać się na szafki z innymi użytkownikami szafek bez uzgodnienia z 
odpowiedzialnym za szafki pracownikiem szkoły.  

12. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki uczeń powinien 

zgłosić w sekretariacie Szkoły.  

13. Pod koniec roku szkolnego użytkownik szafki zobowiązany jest do jej opróżnienia i oddania 
klucza odpowiedzialnemu za szafki pracownikowi Szkoły. 

14. Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia 

niniejszego Regulaminu.  
15. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Szkoły oraz w szatni.  

16. W przypadku łamania postanowień Regulaminu stosuje się Statut Szkoły oraz obowiązujące 

przepisy prawa. 

 

Zasady korzystania z szatni sali gimnastycznej – wychowanie fizyczne 

1. Po dzwonku na lekcję uczniowie wchodzą do szatni zachowując bezpieczną odległość. 
2. Nauczyciel koordynuje przydział uczniów do poszczególnych szatni w-f.  

3. Po przebraniu uczniowie wychodzą z zachowaniem odległości między sobą. Kierują sie na 

salę gimnastyczną lub boisko.  
4. Przed wejściem na salę gimnastyczną dezynfekują ręce, pozostawiają maseczki w szatni. 

5. Po lekcji uczniowie myją ręce wodą i mydłem lub dezynfekują środkiem do dezynfekcji rąk i  

z zachowaniem odległości, wchodzą do szatni i przebierają się. 
6. Po zakończonych zajęciach wychodzą na przerwę stosując się do zasad obowiązujących w 

szkole.  

7. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem i  

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.  



8. Po każdych zajęciach sala gimnastyczna będzie wietrzona. 

 

 


