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1. Z szatni szkolnej korzystają uczniowie przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
2. Wszystkich uczniów obowiązuje zmiana obuwia.
3. Uczniowie pozostawiają okrycia w odpowiednich boksach lub indywidualnych
szafkach przydzielonych na początku roku szkolnego.
4. Uczniowie/dzieci korzystający z boksów (nie posiadający indywidualnych szafek)
mają obowiązek przechowywać obuwie w podpisanych workach lub torbach.
5. Uczniowie, którzy otrzymali szafkę szkolną powinni zadbać o jej należyte
użytkowanie i poszanowanie oraz utrzymanie w niej i wokół niej porządku.
6. Uczniowie nie mogą udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także
zamieniać się z nimi szafkami. Uczniom nie wolno próbować otwierania szafek
innych uczniów, gdyż czyn ten jest równoznaczny z próbą włamania.
7. Użytkownicy szafki ponoszą odpowiedzialność za jej zawartość. Szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za pozostawione w szatni okrycia i obuwie, dokumenty, pieniądze,
klucze, telefony komórkowe i inne przedmioty.
8. Zabrania się przechowywania w szafce przedmiotów szklanych, produktów
spożywczych, napojów, brudnej odzieży.
9. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków
i naklejania czegokolwiek oraz innych działań mających skutek trwały. W przypadku
zniszczenia szafki szkolnej rodzice ucznia ponoszą koszty jej naprawy.
10. Ewidencję przydzielonych szafek prowadzą wychowawcy.
11. Oryginalny klucz zostaje wypożyczony w celu dorobienia zapasowego. Oryginalne
kluczyki należy zwrócić wychowawcy, który przechowuje je do końca danego roku
szkolnego. W przypadku zagubienia klucza rodzic pokrywa koszty wymiany zamka.
12. W czasie zajęć szkolnych uczniowie mogą przebywać w szatni tylko w uzasadnionych
przypadkach, po zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi lub pracownikowi obsługi
13. W czasie wyjść zorganizowanych odebranie ubrania z szatni jest możliwe tylko
z nauczycielem prowadzącym.
14. Uczniowie korzystający z szatni zobowiązani są do wykonywania poleceń
dyżurujących nauczycieli i pracowników obsługi odpowiedzialnych za szatnię.
15. W szatni należy zachowywać się kulturalnie, nie wolno krzyczeć, popychać się,
stwarzać niebezpiecznych sytuacji.

16. Uczniowie nagminnie przesiadujący w szatni bądź dopuszczający się dewastacji
mienia zostaną ukarani zgodnie z zapisami Statutu Szkoły.

17. Za szkody poczynione w szatni przez ucznia odpowiadają materialnie jego rodzice.
18. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych
w szatni należy niezwłocznie zgłaszać wychowawcy lub pracownikowi obsługi.
19. W ostatnim dniu nauki danego roku szkolnego uczeń zobowiązany jest do zabrania
z szatni wszystkich swoich rzeczy oraz zwrotu kluczyka od szafki indywidualnej
wychowawcy klasy. Przedmioty pozostawione w szkole zostaną usunięte przez
pracowników obsługi.
20. W sytuacjach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje
pracownik odpowiedzialny za szatnię lub dyrektor szkoły.

Potwierdzam zapoznanie się z „Zasadami korzystania z szatni szkolnej”.
Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących zasad.
CZYTELNY PODPIS UCZNIA - IMIĘ I NAZWISKO

