
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI W PUBLICZNEJ SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W STĄPORKOWIE 

 

1. Z szatni szkolnej/szafek szkolnych na korytarzu na parterze korzystają wyłącznie 

uczniowie i dzieci Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w 

Stąporkowie.  

2. Każdy uczeń i każde dziecko przedszkolne ma swoją szafkę zamykaną na indywidualny 

(pasujący tylko do danej szafki) klucz o określonym numerze lub szyfr. 

3. Uczniowie korzystający z szatni podporządkowują się nauczycielowi dyżurującemu      

(lub innemu pracownikowi placówki) odpowiadającemu za ich bezpieczeństwo. 

4. Uczniowie realizujący zajęcia zgodnie z planem nie mogą przebywać na terenie szatni. 

5. W trakcie zajęć – wyjść zorganizowanych – pobieranie okryć wierzchnich jest możliwe 

tylko z nauczycielem prowadzącym. 

6. Fakt zgubienia klucza/ zablokowania szafki uczeń zgłasza do woźnej/ konserwatora lub 

wychowawcy. 

7. Rodzice ucznia, który zgubił klucz, pobierają klucz zapasowy z sekretariatu i dorabiają go 

na własny koszt. Jeżeli uczeń zgubi klucz zapasowy, rodzice kupują nowy zamek 

(dotyczy szafek na klucz).  

8. Uczniom nie wolno malować i pisać po szafkach oraz naklejać na nie obrazków. 

Uczniowie nie powinni przechowywać w szafkach przedmiotów szklanych i napojów        

z niezabezpieczonym zamknięciem oraz pozostawiać na następny dzień niezjedzonych 

kanapek i innej żywności, a także brudnej odzieży (np. strojów sportowych). 

9. W przypadku zniszczenia szafki koszty jej naprawy ponoszą rodzice ucznia. 

10. W szatni obowiązuje zachowanie ciszy i spokoju. Uczniowie przebywają tam tylko w celu 

skorzystania z szafki. W czasie pobytu w szatni nie wolno: biegać, krzyczeć, gasić 

światła, zamykać drzwi. 

11. Uczniowie korzystający z szatni zobowiązani są dbać o czystość i porządek w szafkach 

oraz wokół nich. 

12. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szafkach dokumenty                

i przedmioty inne niż okrycie wierzchnie i obuwie zmienne. 

13. Uczniom nie wolno próbować otwierania szafek innych uczniów. Czyn ten jest 

równoznaczny z włamaniem i podlega kodeksowi karnemu. 

14. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych           

w szatni należy niezwłocznie zgłaszać wychowawcy bądź woźnej. 



15. Niepodporządkowanie się podanym punktom regulaminu grozi obniżeniem stopnia            

z zachowania i przekazaniem informacji do rodziców. 

16. Pod koniec roku szkolnego (w wyznaczonym terminie) uczeń zobowiązany jest, przed 

oddaniem klucza wychowawcy, do opróżnienia szafki i usunięcia wszelkich śladów jej 

użytkowania. 

 

 

 


