
REGULAMIN  SZATNI  SZKOLNEJ 

 

1. Szatnie szkolne są czynne w godzinach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnie z planem szkoły. 

2. Z szatni szkolnych korzystają wyłącznie uczniowie szkoły w Niegowonicach. 

3. W szatniach szkolnych i na korytarzu przebywają uczniowie korzystający z nich i czekający na zajęcia  

    w pracowniach. 

4. Uczniowie korzystający z szatni podporządkowują się pracownikowi obsługi i nauczycielowi  

    dyżurującemu, odpowiedzialnemu za bezpieczeństwo. 

5. Uczniowie są zobowiązani do zmiany obuwia i pozostawienia w wyznaczonych szafkach okrycia  

    wierzchniego niezwłocznie po przyjściu do szkoły. 

6. Każdy uczeń ma swoją szafkę zamykaną na indywidualny klucz. 

7. Każdy zamek posiada dwa klucze, które na początku roku szkolnego otrzymują uczniowie wraz  

    z przydzielona im szafką. 

8. Klucze podlegają zwrotowi przed zakończeniem roku szkolnego. Zwrotu dokonuje się na ręce  

    wychowawcy. Zapasowy klucz do wszystkich szafek znajduje się w dyspozycji dyrektora szkoły  

    i pracowników obsługi. 

9. Do zwrotu przyjmowane są klucze oryginalne z wypisanym numerem zamka. 

10. Uczniowie, którzy otrzymali szafkę szkolną, powinni zadbać o jej należyte użytkowanie 

      i poszanowanie oraz utrzymanie w niej porządku. 

11. Dyrektor szkoły prowadzi ewidencję korzystających z szafek. Ewidencja jest przechowywana  

      w sekretariacie szkoły. 

12. Fakt zgubienia klucza uczeń zgłasza u wychowawcy. 

13. Koszty dorobienia klucza lub wymiany zamka pokrywają rodzice ucznia. Nie wolno samodzielnie  

     dorabiać kluczy do szafek. 

14. W przypadku zniszczenia szafki koszty jej naprawy ponoszą rodzice ucznia. 

15. Uczniowie nie mogą udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniać się z nimi  

      szafkami. Uczniom nie wolno otwierać szafek innych uczniów, gdyż czyn ten jest równoznaczny  

      z próbą włamania. 

16. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione w szafkach. 

17. W szatni obowiązuje zachowanie ciszy i spokoju. 

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

      należy niezwłocznie zgłosić dyżurującemu nauczycielowi lub pracownikowi obsługi. 

19. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017r.  

 

Niegowonice, 01.09.2017r. 


