
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI UCZNIOWSKIEJ w SP 12 

 

Informacje ogólne: 

1. Szkoła dysponuje szafkami przeznaczonymi do przechowywania odzieży, obuwia, stroju 

sportowego, książek.  

2. Korzystanie z szatni jest obowiązkowe z uwagi na konieczność zapewnienia higienicznych 

warunków nauki i pracy. 

3. Każdy uczeń ma przypisaną jedną szafkę oznaczoną numerem.  

4. Na początku roku szkolnego każdy wychowawca otrzymuje przydział szafek obejmujący 

kolejne numery wskazane przez administratora. Każda klasa ma o jedną szafkę więcej niż 

uczniów na liście klasy, ze względu na możliwość powiększenia liczebności w ciągu roku 

szkolnego.  

5. Szafki kodowane są indywidualnie. 

6. W razie niemożności otwarcia możliwe jest skorzystanie z uniwersalnego klucza, którym 

dysponuje pani szatniarka.  

7. Wychowawca zobowiązany jest do posiadania listy swojej klasy, na której znajdują się 

numery z dziennika, imiona i nazwiska uczniów oraz kody.  

8. Taką samą listę wychowawca dostarcza wicedyrektorowi szkoły.  

9. Zabrania się przechowywania w szafce żywności, picia, materiałów łatwopalnych, 

zagrażających bezpieczeństwu i innych rzeczy, które mogłyby zanieczyścić lub zniszczyć 

mienie.  

10.  Zabrania się przyklejania taśmą klejącą, klejem zdjęć, kartek itp.  

11.  Co roku uczeń zmienia szafkę. 

12.  Każdy uczeń jest zobowiązany pozostawić szafkę w należytym porządku – usunąć wszystkie 

rzeczy, które gromadził w ciągu roku.  

13.  Każdy wychowawca zobowiązany jest do okresowej kontroli szafek swoich uczniów  

pod względem porządku, a na koniec roku szkolnego w ostatnim dniu jest zobowiązany  

do sprawdzenia, czy uczniowie zabrali wszystkie rzeczy.  

14.  Szatnia jest monitorowana. 

15.  Przestrzeganie regulaminu wchodzi w zakres wywiązywania się ucznia z obowiązków 

szkolnych i ma wpływ na ocenę z zachowania. 

 



 

 

Zasady korzystania z pomieszczeń szatni: 

1. Po przyjściu do szkoły uczeń udaje się do szatni, gdzie pozostawia odzież wierzchnią w swojej 

szafce, zmienia obuwie, po czym niezwłocznie opuszcza szatnię. 

2. Uczeń zobowiązany jest pozostawić obuwie zamienne wyłącznie w worku z tkaniny  

(nie w reklamówce ani w torbach foliowych z uwagi na higienę). 

3. W czasie deszczowej lub śnieżnej pogody obuwie można pozostawić pod ławeczkami  

na stelażu.  

4. Zabrania się zostawiania obuwia poza szafkami w okresie suchym.  

5. Uczniowie zobowiązani są do dbania o ład i porządek w szatni.  

6. Po zakończeniu lekcji uczniowie udają się do szatni pod opieką nauczyciela, z którym mają 

ostatnią lekcję w tym dniu. 

7. W trakcie zajęć szkolnych schodzenie do szatni jest zabronione z wyjątkiem sytuacji 

szczególnych, np. zwolnienie ucznia z części zajęć przez rodzica, wyjścia na konkursy, zawody 

pozaszkolne, itp.  

8. Na okres ferii letnich i zimowych każdy uczeń zabiera obuwie zamienne do domu.  

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

oraz pieniądze. 
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