
Regulamin korzystania z szatni w Szkole Podstawowej nr 107                                     
im. Piotra Włostowica we Wrocławiu 

 
1. Szatnia szkolna jest przeznaczona wyłącznie dla uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 107 we Wrocławiu. 

2. Uczniowie pozostawiają w szatni jedynie obuwie i odzież zewnętrzną. 

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe 

pozostawione w szatni /dokumenty, biżuteria, pieniądze, telefony 

komórkowe itp.). 

4. Szatnia jest podzielona na boksy, z których korzystają po dwie 

klasy/oddziały. 

5. Korytarz  i wejścia do boksów są monitorowane. 

6. Boksy są nadzorowane przez panią szatniarkę. 
7. Szatnia jest czynna w godzinach zajęć lekcyjnych, zgodnie z planem 

pracy Szkoły. 

8. Uczniowie korzystający ze świetlicy porannej powinni przyjść do szatni             

z rodzicem /opiekunem prawnym nie wcześniej niż o godzinie 6.40                      

i przebierać się pod ich nadzorem. 

9. Uczniowie rozpoczynający lekcje o godzinie 8.00 powinni przyjść do 

szatni nie wcześniej niż o godzinie 7.45. Od tej pory nauczyciel 

dyżurujący przejmuje opiekę nad uczniem. Wcześniej za 

bezpieczeństwo ucznia odpowiadają rodzice. 

10. Uczniowie rozpoczynający lekcje później niż o godzinie 8.00 powinni 

przyjść  do szatni najwcześniej 10 minut przed rozpoczęciem  lekcji. 

11. Uczniowie są zobowiązani do zmiany obuwia i pozostawienia w szatni 

okrycia wierzchniego niezwłocznie po przyjściu do szkoły. 

12. Uczniowie korzystający z szatni podporządkowują się nauczycielowi 

dyżurującemu odpowiadającemu za ich bezpieczeństwo oraz 

pracownikom obsługi. 

13. Uczniowie opuszczają boks niezwłocznie po przebraniu się. 

14. W szatni mogą przebywać rodzice lub opiekunowie przyprowadzający                  

i odbierający dzieci. 

15. Po skończonych lekcjach nauczyciel uczący w klasie I przekazuje dzieci 

pod opiekę rodzicom/opiekunom prawnym, którzy schodzą z dziećmi do 

szatni  i nadzorują ich ubieranie się. 

16. Uczniowie zobowiązani są do zachowania w szatni porządku i spokoju. 

17. Ubrania powinny mieć wieszaki do zawieszania; rękawiczki i czapki 

należy włożyć do kieszeni tak, aby nie wypadły. 



18. W celu usprawnienia sprzątania szatni uczniowie pozostawiający swoje 

buty powinni umieścić je na wieszaku w worku, bądź reklamówce.                    

W przeciwnym razie obuwie zostanie umieszczone w zbiorczym worku. 

19. Zabrania się wchodzenia do szatni w trakcie trwania zajęć szkolnych. 

20. Na okres ferii zimowych i wakacji należy zabrać z szatni obuwie i 

odzież. W przeciwnym razie, ze względów sanitarnych, rzeczy zostaną 

usunięte  z boksów i przekazane do „Caritasu” lub wyrzucone. 

21. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości 

zaistniałych w szatni należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi 

dyżurującemu, wychowawcy lub pracownikom obsługi. 

22. Uczniowie nagminnie przesiadujący w szatni bądź dopuszczający się 

dewastacji mienia zostaną ukarani zgodnie z zapisami Statutu Szkoły. 

23. W przypadku jakiejkolwiek kradzieży należy zawiadomić o tym 

Dyrektora Szkoły. 

24. Na początku roku szkolnego regulamin jest przedstawiany przez 

wychowawcę klasy na godzinie wychowawczej. Ponadto regulamin                  

jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły. 

25. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i przyjęcia go przez 

Radę Pedagogiczną. 

 

 

 

 

    Regulamin przedstawiono i zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej                                           

dnia 29 października 2013 roku. 

 

 


