ZESPÓŁ OŚWIATOWY W STARYCH KOBIAŁKACH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ
1. Szatnia szkolna jest czynna w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z ustalonym planem zajęć
dydaktycznych i opiekuńczych.
2. Uczniowie są zobowiązani do zmiany obuwia i pozostawienia w szatni okrycia wierzchniego
niezwłocznie po przyjściu do szkoły.
3. Uczniowie opuszczają szatnię bezpośrednio po przebraniu się.
4. Uczniowie mają obowiązek kulturalnego i bezpiecznego zachowywania się w szatni, zachowania
spokoju i porządku, poszanowania cudzej własności oraz bezwzględnego podporządkowania się
poleceniom nauczycieli dyżurujących i pracowników szkoły.
5. Przed lekcją wychowania fizycznego uczniowie zmieniają obuwie w obecności nauczyciela, z którym
mają lekcję.
6. 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..
Wówczas wydanie rzeczy uczniowi odbywa się tylko w obecności nauczyciela lub pracownika obsługi
pełniącego dyżur w szatni.
7. Po zakończeniu lekcji uczniowie edukacji wczesnoszkolnej udają się do szatni pod opieką nauczyciela,
z którym mają ostatnią lekcję w tym dniu. Nauczyciel nadzorujący klasę ma obowiązek dopilnowania,
by wszyscy uczniowie znajdujący się pod jego opieką zabrali ubrania wierzchnie, natomiast obuwie
zostawili w worku.
8. Uczniowie klas IV i V SP pięć minut przed zakończeniem ostatniej lekcji schodzą do szatni pod opieką
nauczyciela, który pozostaje z nimi do dzwonka.
9. Obuwie uczniów klas IV-VI SP i I-III gimnazjum po zakończonych lekcjach może pozostać w szatni
wyłącznie w workach.
10. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
11. Uczniowi nie wolno wchodzić do boksów szatni innych niż te, które zostały wyznaczone dla klasy,
do której uczęszcza.
12. Ubrania powinny mieć wieszaki do zawieszania, a obuwie przechowuje się w workach.
13. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych w szatni należy
niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy lub pracownikom obsługi.
14. Niepodporządkowanie się zasadom określonym w niniejszym regulaminie ma wpływ na ocenę
zachowania.
15. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 7 listopada 2016 roku i jest udostępniony na stronie internetowej
Szkoły.

