REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI UCZNIOWSKICH
I.
Postanowienia ogólne.
1. Szkoła dysponuje pomieszczeniami wydzielonymi / boksami/, które
przeznaczone są na szatnie uczniowskie.
2. Korzystanie z szatni uczniowskich jest obowiązkowe z uwagi na
konieczność zapewnienia higienicznych warunków nauki i pracy.
3. Na początku roku szkolnego każda klasa otrzymuje informację od
wychowawcy, w którym boksie pozostawia ubranie i obuwie zmienne na
czas pobytu w szkole.
4. Szatnia jest czynna w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z planem pracy
Szkoły.
5. Uczniowie korzystający z szatni podporządkowują się dyżurującemu
pracownikowi obsługi.
6. Pomieszczenia szatni otwierane są 5 minut przed rozpoczęciem przerwy,
zamykane 5 minut po zakończeniu każdej przerwy.
7. W wyjątkowych sytuacjach ( np. wypadek losowy, nagła potrzeba pójścia
do lekarza itp.) zostanie otwarte właściwe pomieszczenie.
II.

Zasady korzystania z pomieszczeń szatni.

1. Po przyjściu do szkoły uczeń pozostawia odzież wierzchnią oraz zmienia
obuwie na zastępcze w odpowiednim boksie
2. Wchodzenie do boksu innej klasy jest zabronione.
3. Uczeń zobowiązany jest pozostawić zmienne obuwie wyłącznie w worku
podpisanym imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia / dopuszcza się w
okresie zimowym przechowywanie obuwia (np. kozaki ) w reklamówkach
podpisanych imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia / . W deszczowe dni
obuwie mokre należy ustawić „ na baczność” w boksie z którego uczeń
korzysta.
4. Ubrania powinny posiadać wieszaki do zawieszania. Rękawiczki i czapki
należy włożyć do kieszeni tak, aby nie wypadły. Nie ma możliwości
wyciągania jakichkolwiek rzeczy z szatni w czasie trwania lekcji
5. W trakcie zajęć szkolnych schodzenie do szatni jest zabronione za
wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. zwolnienie ucznia z części zajęć
przez rodzica, wyjścia na konkursy, zawody pozaszkolne, itp. Wówczas
wydanie rzeczy uczniowi odbywa się tylko w obecności pracownika
obsługi sprawującego dyżur w szatni w danym dniu.
6. Uczniowie klas starszych umożliwiają w pierwszej kolejności przebranie
się uczniom klas młodszych.
7. Zabrania się pozostawiania w szatni wartościowych rzeczy
( biżuteria, pieniądze, etc/, za które Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
8. Zabrania się śmiecenia, rzucania swoimi lub cudzymi rzeczami

9. Uczniowie nagminnie przesiadujący w szatni bądź dopuszczający się
dewastacji mienia zostaną ukarani zgodnie z zapisami Statutu Szkoły.
10.O wszelkich nieprawidłowościach należy natychmiast powiadomić
pracownika obsługi dyżurującego w szatni, wychowawcę lub pedagoga
szkolnego.
11.W szatni mogą przebywać rodzice lub opiekunowie przyprowadzający i
odbierający dzieci. Rodzice nie przesiadują w szatni z innego powodu.
III.

Postanowienia końcowe.

1. Na okres ferii letnich i zimowych każdy uczeń zabiera obuwie zmienne
do domu. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni
rzeczy.
2. Przestrzeganie niniejszego regulaminu wchodzi w zakres wywiązywania
się ucznia z obowiązków szkolnych i ma wpływ na ocenę zachowania.

