
 

 

 

 

REGULAMIN PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZATNI SZKOLNEJ 
 

1. Szatnia szkolna jest czynna w godzinach zajęć edukacyjnych zgodnie z planem pracy szkoły, 

w tym świetlicy,  od  godz. 7:00 do 17:30. 

2. Uczniowie przychodzą do szatni nie wcześniej niż o godz. 7:45 (z wyjątkiem dzieci 

uczęszczających do świetlicy). Od tej godziny nauczyciel dyżurujący lub pracownik szatni 

przejmuje opiekę nad uczniem. Przed godziną 7:45 za bezpieczeństwo ucznia w szatni 

odpowiada rodzic (prawny opiekun). 

3. Uczniowie klas 0-3 przed godziną 8.00 wchodzą do szatni wejściem od strony osiedla, 

uczniowie klas 4-8 dotychczasowym wejściem dolnym. 

4. Do szatni mogą wejść tylko rodzice uczniów z klas 0-3 z zachowaniem zasady 1 opiekun na 

dziecko. Rodzice uczniów klas 4-8 odprowadzają dzieci do wejścia i niezwłocznie 

opuszczają teren szkoły. 

5. Rodzice odprowadzający dzieci do szatni zobowiązani są do zakrywania nosa i ust. 

6. Rodzic niezwłocznie po przebraniu się dziecka w szatni opuszcza teren szkoły. 

7. Uczniowie klas 0-1 przed lekcjami, w godzinach 7.00-8.00 przebywają w sali 02, natomiast 

uczniowie klas 2 i starszych w sali 12. 

8. Uczniowie udający się do świetlicy w sali 12 poruszają się korytarzem na parterze, unikając 

przechodzenia przez szatnię. 

9. Uczniowie zaczynający lekcje później niż o godzinie 8:00, przychodzą do szatni na 10 minut 

przed dzwonkiem rozpoczynającym lekcje (z wyjątkiem dzieci uczęszczających do świetlicy). 

10. W szatni mogą przebywać tylko uczniowie, którzy się przebierają lub zmieniają obuwie. Po 

dokonaniu tych czynności, opuszczają pomieszczenia szatni. 

11. Uczniowie mają bezwzględny zakaz przebywania w szatni podczas przerw międzylekcyjnych 

jeżeli nie zachodzi taka konieczność. 

12. W szatni, tak jak na pozostałym terenie szkoły, obowiązuje zakaz używania telefonów 

komórkowych, zarówno przed lekcjami jak i po ich zakończeniu. 

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. Po skończonych lekcjach uczniów sprowadza do szatni nauczyciel, kończący z daną klasą ich 

ostatnią lekcję. 

15. Uczniów, którzy mają pisemne zgody rodziców na samodzielny powrót do domu po 

zakończeniu zajęć, obowiązuje niezwłoczne opuszczenie terenu szkoły. 

16. Uczniowie oczekujący po zakończonych lekcjach na zajęcia dodatkowe, zobowiązani są do 

zgłoszenia się do świetlicy szkolnej. 

17. Przed lekcją wf (prowadzonego na dworze) i po zakończonych zajęciach, opiekę nad 

przebierającymi się uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia wf. 

18. Każdy uczeń bierze odpowiedzialność za przydzieloną mu szafkę szkolną. 

19. Najpóźniej w dniu zakończenia rocznych zajęć szkolnych uczeń zobowiązany jest do 

opróżnienia szafki i zostawienia jej otwartej.  W przypadku pozostawienia rzeczy w szafce na 

okres wakacji, przedmioty te zostaną usunięte przez pracowników obsługi. 



20. Wszystkie osoby korzystające z szatni są zobowiązane do przestrzegania przyjętych w szkole 

zasad związanych z higieną i bezpieczeństwem. 

21. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych w szatni 

uczeń powinien niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy bądź 

pracownikowi obsługi. 

22. Sprawy nieobjęte regulaminem będą indywidualnie rozpatrywane przez Dyrektora Szkoły. 

 


