REGULAMIN SZATNI SZKOLNEJ
GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ŚWIDNIKU

1) Szatnia jest pomieszczeniem służącym uczniom do przechowywania odzieży wierzchniej i
obuwia oraz innych przedmiotów niezbędnych na terenie szkoły.
2) W szkole obowiązuje zmiana obuwia.
3) Szatnia szkolna jest czynna w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z planem zajęć od 7.30
do czasu ich zakończenia.
4) Podczas zajęć lekcyjnych szatnia jest zamknięta. W czasie przerw między lekcjami przy
szatni dyżuruje pracownik obsługi, który umożliwia w razie potrzeby skorzystanie przez
ucznia z rzeczy pozostawionych w swojej szafce. Niedopuszczalne jest nieuzasadnione
przebywanie uczniów w szatni podczas przerw i w czasie lekcji.
5) Uczeń, któremu przydzielono szafkę szkolną na dany rok szkolny powinien zadbać o jej
należyte użytkowanie i poszanowanie oraz utrzymanie w niej porządku.
6) Uczeń ma obowiązek:
 kulturalnego i spokojnego zachowania się w szatni,
 zachowywania się w sposób bezpieczny dla siebie i innych – szczególnie zachowania
ostrożności przy otwieraniu i zamykaniu drzwiczek od szafki,
 dbania o czystość i porządek w swojej szafce,
 szanowania cudzej własności, w tym mienia szkolnego,
 zamknięcia szafki po każdorazowym jej użyciu i niepozostawiania klucza w zamku,
 zgłaszania wszelkich uwag i spostrzeżeń dotyczących np. zachowania niezgodnego z
regulaminem, dewastacji, przebywania w szatni osób nieuprawnionych, itp.
 zgłaszania nauczycielom lub pracownikom szkoły wszelkich uwag i spostrzeżeń
dotyczących zaistniałych w szatni nieprawidłowości, np. faktów zachowania niezgodnego
z postanowieniami niniejszego regulaminu, przebywania w szatni osób obcych itp.
7) Każdy uczeń ma swoją szafkę zamykaną na indywidualny (pasujący tylko do danej szafki)
klucz o określonym numerze, np. 45.
8) Fakt zgubienia klucza uczeń zgłasza w sekretariacie szkoły. Klucz jest dorabiany na koszt
ucznia.
9) W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia szafki koszty jej naprawy ponoszą rodzice
ucznia.
10) W ostatnim dniu roku szkolnego uczeń zobowiązany jest do zabrania z szafki wszystkich
swoich rzeczy, sprzątnięcia jej, a następnie oddania klucza swojemu wychowawcy.
11) W przypadku pozostawienia rzeczy w szafce na okres wakacji, przedmioty te zostaną
usunięte przez pracowników obsługi.
12) Uczniowi zabrania się:
 wnoszenia do sal lekcyjnych wierzchniego ubrania, które powinno być w szafce do końca
zajęć szkolnych w danym dniu,

 przebywania na terenie szatni w czasie zajęć i przerw między zajęciami. W uzasadnionych
przypadkach uczeń może skorzystać z szatni za zgodą nauczyciela lub pracownika szkoły.
 otwierania szafek innych uczniów. Czyn ten jest równoznaczny z włamaniem i podlega
zgłoszeniu na policję,
 malowania i pisania na ścianach i drzwiach szafki oraz naklejania na nich obrazków,
naklejek i innych oznakowań,
 przechowywania w szafkach przedmiotów szklanych, napojów z niezabezpieczonym
zamknięciem oraz pozostawiania niezjedzonych kanapek i innej żywności, brudnej
odzieży np. strojów sportowych,
 zaśmiecania pomieszczenia szatni, rozrzucania w niej swoich i cudzych rzeczy.
14) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szafkach i za
rzeczy niezabezpieczone w szatni, np. dokumenty, klucze, telefony komórkowe, itp.
15) W przypadku podejrzenia przechowywania w szafce: substancji odurzających, alkoholu,
papierosów, przedmiotów pochodzących z kradzieży, a także wydobywania się
(wyciekania) z szafki substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia
uczniów i pracowników szkoły Dyrektor może nakazać komisyjne otwarcie szafki w celu
sprawdzenia jej zawartości i usunięcia w/w przedmiotów.
16) Szkoła zastrzega sobie prawo do otwierania szafek bez informowania ucznia w przypadku
konieczności ich naprawy.
17) Uczeń oraz jego rodzic/prawny opiekun własnoręcznym podpisem przyjmują do
wiadomości zasady niniejszego regulaminu i zobowiązują się do ich przestrzegania.
18) Niepodporządkowanie się przez ucznia zasadom regulaminu grozić może zastosowaniem
kar przewidzianych w Statucie Szkoły.
19) Najpóźniej na 3 dni przed zakończeniem rocznych zajęć szkolnych uczeń zobowiązany
jest do opróżnienia szafki i usunięcia wszelkich śladów jej użytkowania oraz oddania
klucza wychowawcy klasy.
20) Regulamin korzystania z szatni szkolnej jest uzgodniony z Radą Rodziców i Samorządem
Uczniowskim.
21) Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Pedagogiczną.
Regulamin obowiązuje od 1.09.2015 r .

