REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ
1. Szatnia szkolna jest czynna w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z planem szkoły od
godz. 745 - 1700.
2. Do dyspozycji uczniów w ramach funkcjonowania szatni umożliwia się : pozostawienie
ubrań wierzchnich oraz butów po zmianie na wieszakach szatniowych; pozostawienie
osobistych rzeczy w szafkach szkolnych .
3. Szatnię szkolną obsługują pracownicy szkoły, którzy mogą korzystać z pomocy
wyznaczonych uczniów.
4. Wszyscy uczniowie przychodząc do szkoły mają obowiązek pozostawienia w szatni
wierzchniego okrycia, zmiany obuwia i odebrania po skończeniu zajęć.
5. Okrycia są odbierane i wydawane po okazaniu zwrotnym numerków .
6. Okrycia pozostawione w szatni powinny być podpisane w niewidocznym miejscu.
Ułatwi to rozpoznanie w sytuacji konfliktowej.
7. W oddanej do szatni odzieży nie wolno pozostawiać biletów, kluczy, pieniędzy
i innych cennych przedmiotów. Za pozostawienie w/w przedmiotów szkoła nie
ponosi odpowiedzialności
8. Uczeń, pozostawiając odzież w szatni, otrzymuje numerek, którego musi pilnować
przed zagubieniem lub zniszczeniem
9. W przypadku zgubienia numerka, uczeń zgłasza się do sekretariatu szkoły
10. Odzież zostaje wydana po wypełnieniu pisemnego oświadczenia przez osobę, która
zgubiła numerek.
Wzór oświadczenia:
Oświadczenie ucznia- zgubienie numerka z szatni
………………………………………………………………………………………………
Imię

nazwisko

klasa

Oświadczam, że w dniu dzisiejszym zgubiłem/am numerek z szatni i odebrałem
odzież pozostawioną w szatni na wieszaku nr…. na podstawie niniejszego
oświadczenia.
…………………………………………………………………………………….
Data
podpis

11. Odbierając odzież należy oddać numerek.
12. Każdy uczeń podaje obsługującym osobom tylko i wyłącznie swój numerek.
13. Po odbiór odzieży należy ustawiać się w kolejce, aby ułatwić osobom obsługującym
uczniów sprawne wydawanie czy pobieranie okryć. .

14. W szatni należy zachowywać się kulturalnie, nie wolno krzyczeć, popychać się,
stwarzać niebezpiecznych sytuacji. 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
15. Po odbiór odzieży czekamy cierpliwie w kolejce
16. Uczniowie bezwzględnie podporządkowują się poleceniom opiekuna szatni oraz
uczniów w niej dyżurujących
17. Uczniowie wchodzący do szatni mogą przebywać w szatni wyłącznie pod nadzorem
wyznaczonego pracownika szkoły i nauczycieli dyżurujących.
18. W celu należytego zabezpieczenia odzieży uczniów, szatnia jest zamykana na klucz
i otwierana przez pracowników szkoły.
19. Po zakończeniu zajęć szkolnych wraz z uczniami schodzą nauczyciele w celu
podniesienia bezpieczeństwa uczniów i mienia
20. Za zgubiony numerek pobierana będzie opłata 1 złotych.
21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2012 r.

Warszawa, 10.10.2012 r

………………………………

