
Regulamin korzystania z szatni 

w szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie im. Bohaterów 

Powstania Warszawskiego 

 
1. Z szatni szkolnej korzystają wyłącznie uczniowie szkoły podczas trwania zajęć lekcyjnych 

zgodnie z  ustalonym planem zajęć dydaktycznych i opiekuńczych. 

2. Uczniowie pozostawiają okrycie wierzchnie i obuwie w wyznaczonych szafkach lub  

na wieszakach przed zajęciami i odbierają je po skończonych lekcjach. Wszystkich uczniów 

obowiązuje zmiana obuwia. 

3. Uczniowie w szatni przebywają jedynie w celu pozostawienia odzieży wierzchniej i obuwia.  

Po dokonaniu tych czynności niezwłocznie opuszczają szatnię. Niedozwolone jest 

przebywanie w szatni podczas lekcji i przerw śródlekcyjnych. 

4. Uczniowie mają obowiązek kulturalnego i bezpiecznego zachowywania się w szatni, 

zachowania spokoju i porządku, poszanowania cudzej własności oraz bezwzględnego 

podporządkowania się poleceniom nauczycieli i pracowników szkoły. 

5. W trakcie zajęć lekcyjnych schodzenie do szatni jest zabronione za wyjątkiem sytuacji 

szczególnych, np. zwolnienie ucznia z części zajęć przez rodzica, wyjścia na konkursy, 

zawody pozaszkolne, itp.  

6. W szatni nie wolno pozostawiać wartościowych przedmiotów (dokumentów, portfeli, 

telefonów komórkowych, kluczy itp.) 

7. Nie wolno przewieszać odzieży, przestawiać obuwia należącego do innych uczniów. 

8. Na okres ferii letnich i zimowych każdy uczeń zabiera obuwie zamienne do domu. 

9. Za szkody poczynione w szatni przez ucznia odpowiadają jego opiekunowie. 

10. Każdy  uczeń  zobowiązany jest do   przestrzegania i stosowania zapisów   niniejszego 

regulaminu. Wobec ucznia łamiącego zasady określone w regulaminie, będą wyciągane 

konsekwencje, co skutkować będzie obniżeniem oceny zachowania. 

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

uczeń powinien niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy bądź 

pracownikowi obsługi. 

Zasady korzystania z szafek odzieżowych: 

1. Na początku roku szkolnego sporządza się listę uczniów z imieniem i nazwiskiem ucznia 

oraz numerem szafki.  

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubione klucze i rzeczy pozostawione w szafkach.  

3. Na każdej szafce znajduje się numer, który przypisany jest dla danego ucznia (szafka mała 

dla jednego ucznia, szafka duża dla dwóch uczniów). 

4. Każda szafka posiada dwa klucze, z czego jeden jest do użytku ucznia, w przypadku szafki 

małej, a drugi w posiadaniu szkoły, natomiast w przypadku szafek dużych oba klucze są. 

w posiadaniu uczniów.  

5. Uczeń, który otrzymał szafkę ma obowiązek zadbać o jej należyte użytkowanie 

i poszanowanie. Odpowiada za jej zniszczenie i ponosi koszty naprawy.  



6. Uczeń zwraca klucz w umówionym terminie przed zakończeniem roku szkolnego na ręce 

wychowawcy. Ponownie otrzyma klucz po rozpoczęciu nauki w nowym roku szkolnym.  

7. Po zdaniu klucza szafka winna być opróżniona i czysta.  

8. Uczniowie którzy zgubili klucz, bądź nie zwrócą go w umówionym terminie mają 

obowiązek go dorobić, bądź ponieść koszty jego dorobienia. 


