REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 215
1.

Szatnia szkolna jest przeznaczona wyłącznie dla uczniów Szkoły Podstawowej
Nr 215 w Warszawie.

2.

W szatni należy zachowywać się kulturalnie, nie wolno krzyczeć, popychać się,
stwarzać niebezpiecznych sytuacji.

3.

Szatnia szkolna jest czynna tylko w godzinach zajęć lekcyjnych i świetlicowych
(7.00- 18.00)

4.

Uczniowie korzystający rano ze świetlicy powinni przyjść do szatni z
rodzicem/opiekunem prawnym nie wcześniej niż o godzinie 7.00, przebierać się
pod jego nadzorem i natychmiast udać się do świetlicy.

5.

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/prawni opiekunowie.

6.

Uczniowie rozpoczynający lekcje później niż o godzinie 8.00 powinni przyjść do
szatni najwcześniej 10 minut przed rozpoczęciem lekcji.

7.

Każdy oddział ma w szatni przyporządkowany i oznaczony boks.

8.

Uczniowie rozbierają się oraz ubierają przed wejściem do boksu.

9.

Zmiana obuwia w szatni jest dla wszystkich uczniów obowiązkowa.

10. Okrycia i worki z obuwiem uczniowie wieszają w wyznaczonych boksach.
Wchodzenie do boksu innego oddziału jest zabronione.
11. Uczeń zobowiązany jest pozostawić obuwie zamienne wyłącznie w worku
który jest podpisany imieniem i nazwiskiem.
12. Rękawiczki, czapki i inne drobne elementy odzieży należy włożyć do kieszeni
lub zabezpieczyć tak, aby nie wypadły.
13. W czasie przerw i w czasie pozalekcyjnym obowiązuje zakaz przebywania
uczniów w szatni. W uzasadnionych przypadkach uczeń może wejść do szatni
za zgodą nauczyciela lub pracownika obsługi.
14. Na terenie szatni mogą przebywać osoby (rodzice, opiekunowie), które
przyprowadzają lub odprowadzają uczniów do szkoły.
15. Osoby korzystające z szatni zobowiązane są dbać o wygląd, czystość
i porządek pomieszczeń.
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16. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione
w szatni (dokumenty, portfele, telefony komórkowe, klucze, itp.).
17. O wszelkich zauważonych zniszczeniach lub kradzieżach uczniowie mają
obowiązek poinformować pracownika obsługi lub nauczyciela dyżurującego.
18. Po zakończeniu lekcji uczniowie udają się do szatni pod opieką nauczyciela,
z którym mają ostatnią lekcję w tym dniu i pozostają pod jego opieką aż
do opuszczenia szatni.
19. Uczniowie korzystający z szatni podporządkowują się bezwzględnie
dyżurującemu pracownikowi szkoły odpowiadającemu za ich bezpieczeństwo.
20. Nie wolno przewieszać odzieży, przestawiać obuwia należącego do innych
uczniów.
21.

Na okres ferii letnich i zimowych każdy uczeń zabiera obuwie zamienne do
domu. Rzeczy, które nie zostaną zabrane do domu ze względów sanitarnych
ulegają wyrzuceniu.

22. Za szkody poczynione w szatni przez ucznia odpowiadają materialnie jego
rodzice.
23. Przestrzeganie regulaminu wchodzi w zakres wywiązywania się ucznia
z obowiązków szkolnych i ma wpływ na ocenę zachowania.
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