REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II W SIEMIATYCZACH
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114, poz.740)
Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6, poz. 69 z 2003 r. z późn.
zm.)
I. INFORMACJE OGÓLNE
Z pomieszczeń szatni korzystają uczniowie szkoły.
Szatnia szkolna podzielona jest na boksy szatniowe.
W szatni szkolnej znajdują się szafki uczniowskie.
Na czas zajęć poszczególne boksy są zamykane, a klucze do nich znajdują się u pani
woźnej.
5. Uczeń korzysta jedynie z wyznaczonego dla niego boksu szatniowego lub szafki.
6. Uczeń po przyjściu do szkoły ma obowiązek do natychmiastowej zmiany obuwia
i okrycia wierzchniego, które zostawia w szatni.
7. Zabrania się pozostawiania w szatni rzeczy wartościowych, np. pieniędzy, telefonów
komórkowych, kluczy, za które szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
8. Po zakończonych zajęciach, uczniów którzy nie korzystają z zajęć świetlicy szkolnej,
nauczyciel sprowadza do szatni, gdzie nadzoruje ich przebieranie i opuszczenie szkoły.
9. Szatnia szkolna objęta jest monitoringiem.
10. Wobec ucznia łamiącego zasady określone w niniejszym regulaminie, będą wyciągane
konsekwencje, co skutkować będzie obniżeniem oceny z zachowania.
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II. ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ
1. Pomieszczenia szatni udostępniane są od godziny 07:00.
2. Uczeń przychodzi do szatni nie wcześniej niż 10 minut przed pierwszym dzwonkiem, tj.
o godzinie 07:40. Za jego bezpieczeństwo do tego czasu odpowiadają rodzice.
3. Uczeń, który przyjdzie do szkoły wcześniej niż rozpoczęcie jego planowych zajęć, ma
obowiązek zgłoszenia się do świetlicy szkolnej, gdzie będzie miał zapewnioną opiekę.
4. Uczeń w szatni przebywa jedynie w celu przebrania odzieży wierzchniej i zmiany
obuwia. Po dokonaniu tych czynności niezwłocznie opuszcza szatnię.
5. Uczeń ma obowiązek kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w szatni, zachowania
spokoju i porządku, poszanowania cudzej własności.
6. Uczeń ma obowiązek bezwzględnego podporządkowania się poleceniom nauczycieli
dyżurujących i pracowników.
7. Uczeń ma zakaz przebywania w szatni podczas lekcji i przerw śródlekcyjnych.
8. Schodzenie do szatni w trakcie przerwy lub zajęć lekcyjnych dopuszczone jest
w sytuacjach, np. zwolnienia ucznia z części zajęć przez rodzica, wyjścia na konkurs lub
zawody pozaszkolne pod opieką nauczyciela, itp.
9. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy inne niż
okrycie i obuwie.

10. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy po
zakończonych przez uczniów zajęciach dydaktycznych lub opiekuńczych.
11. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych
w szatni uczeń powinien niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu w szatni,
wychowawcy bądź pracownikowi obsługi.

III. BOKSY SZATNIOWE
1. Młodsi uczniowie korzystają z boksów, w których każdy uczeń ma oddzielny wieszak.
2. Uczeń ma obowiązek przechowywania obuwia w worku i odwieszania go na swój
wieszak. Zabrania się pozostawiania obuwia na podłodze.
3. Zabrania się uczniowi przewieszania ubrań i worków kolegów na inny wieszak i do
innego boksu. Sytuacje takie będą surowo karane.
4. Wychodząc do domu uczeń może pozostać na swoim wieszaku jedynie worek z obuwiem
wymiennym.
5. Uczniowi nie wolno wchodzić do boksów szatni innych niż te, które zostały wyznaczone
dla klasy, do której uczęszcza. Przebywanie ucznia w innym boksie szatni, niż ten, który
jest przeznaczony dla jego klasy jest równoznaczne z zamiarem dokonania przez niego
kradzieży i podlega karom przewidzianym w Statucie Szkoły.
6. Na okres ferii zimowych i letnich, uczniowie obowiązkowo zabierają wszystkie swoje
rzeczy z szatni do domu.

IV. SZAFKI UBRANIOWE
1. Uczniowie otrzymują klucz do swojej szafki o określonym numerze, która przypisana jest
mu na okres od września do czerwca.
2. Uczeń ma obowiązek przynoszenia klucza do swojej szafki codziennie.
3. Uczniowi nie wolno malować i pisać po szafkach oraz naklejać na nich obrazków.
4. Uczeń w szafce przechowuje podręczniki, przybory szkolne, obuwie wymienne.
5. Zabrania się przechowywania w szafkach: napojów i żywności oraz brudnej odzieży (np.
strojów sportowych).
6. Uczniowi nie wolno otwierać szafek kolegów. Czyn ten jest równoznaczny z włamaniem
i podlega surowej karze.
7. Jeżeli uczeń zapomni klucza do swojej szafki i nie może zmienić obuwia, pobiera u
sekretarz klucz zapasowy i niezwłocznie po zmianie obuwia odnosi klucz do sekretariatu.
8. W przypadku zagubienia klucza, rodzic wypożycza, na czas nie dłuższy niż dwa dni,
klucz od pani sekretarz, , który po dorobieniu na koszt własny zwraca.
9. W przypadku zniszczenia szafki, koszty naprawy lub zakupu nowej ponoszą rodzice.
10. Na okres ferii zimowych uczeń opróżnia swoją szafkę i pozostawia ją otwartą.
11. Przed końcem roku szkolnego lub wcześniejszym odejściem ze szkoły uczeń ma
obowiązek zwrócić klucz wychowawcy i pozostawić swoją szafkę pustą i sprzątniętą.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje od dnia jego podpisania.
2. Sprawy nieobjęte regulaminem będą indywidualnie rozpatrywane przez dyrektora szkoły.
3. Uczeń ma obowiązek przynoszenia klucza do swojej szafki codziennie.
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