
REGULAMIN SZATNI SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ELBLĄGU 
 

1. Szatnia szkolna jest czynna w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie 

z planem pracy szkoły (w tym świetlicy). 

2. W szatni obowiązuje zachowanie ciszy i spokoju. 

3. Na terenie szatni mogą przebywać tylko uczniowie, pracownicy 

administracji oraz nauczyciel dyżurny.  

4. Każdy uczeń musi posiadać worek na obuwie zmienne oraz worek 

na strój sportowy (nie zaleca się toreb foliowych). 

5. Uczniowie przychodzą do szatni na 10 minut przed dzwonkiem 

rozpoczynającym lekcje (z wyjątkiem dzieci uczęszczających 

do świetlicy). 

6. Uczniowie korzystający z szatni podporządkowują się pracownikowi 

szatni i nauczycielowi dyżurującemu, odpowiedzialnemu za ich 

bezpieczeństwo.  

7. Uczniowie po zostawieniu odzieży i zmianie butów opuszczają szatnię. 

Zabrania się przebywania uczniów w szatni podczas przerw i w czasie 

zajęć lekcyjnych. 

8. W trakcie zajęć lekcyjnych, wyjść zorganizowanych pobieranie okrycia 

jest możliwe tylko z nauczycielem prowadzącym zajęcia. 

9. Przed lekcją w-f (prowadzonego na dworze) i po zakończonych zajęciach 

opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia w-f. 

10. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości 

zaistniałe w szatni należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi, 

nauczycielowi dyżurnemu lub wychowawcy klasy. 

11. Każdy uczeń ma przypisane miejsce w poszczególnych boksach szatni. 

12. Uczniom nie wolno malować i pisać po ścianach, deskach szatni oraz 

naklejać na nie obrazków. 

13. W przypadku zniszczenia ławek itp. znajdujących się w boksie koszty ich 

naprawy ponoszą rodzice ucznia. 

14. W szatni obowiązuje zachowanie ciszy i spokoju. 



15. Uczniowie korzystający z szatni zobowiązani są dbać o czystość 

i porządek w boksach. 

16. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni 

wartościowe przedmioty. 

17. W sytuacjach zwolnienia ucznia przez rodzica – uczeń zobowiązany jest 

do pokazania kartki na zezwolenie wyjścia poza obręb szkoły podpisanej 

przez wychowawcę lub dyrekcję. 

18. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości 

zaistniałych w szatni należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi szatni. 

19. Uczeń oraz jego rodzic własnoręcznym podpisem przyjmują 

do wiadomości i stosowania niniejszy regulamin. 

20. Sprawy nieobjęte regulaminem będą indywidualnie rozpatrywane przez 

Dyrektora Szkoły. 

21. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Elbląg,  dnia 04.09.2018 r. 


