REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI
1. Każda klasa ma przydzielone na początku roku szkolnego ogólnodostępne,
niezabezpieczone zamkiem miejsce w szatni.
2. Opiekę nad uczniami klas I - III korzystającymi z szatni sprawuje nauczyciel,
z którymi dzieci rozpoczynają lub kończą zajęcia.
3. Uczniowie klas I- III rozpoczynający zajęcia schodzą do szatni po dzwonku na
pierwszą lekcję.
4. Uczniowie umieszczają okrycia we wskazanym boksie.
5. Okrycia odbierane są przez dzieci po zakończeniu zajęć.
6. Rano uczniowie klas IV-VI odnoszą samodzielnie kurtki do szatni najwcześniej 15
minut przed dzwonkiem rozpoczynającym zajęcia lekcyjne.
7. Uczniowie, którzy spóźnią się na lekcję, schodzą do szatni na kolejnej przerwie.
8. Uczniowie klas IV – VI schodzą do szatni prawą klatką schodową, a opuszczają ją
klatką schodową przy stołówce szkolnej.
9. Uczniowie mogą pozastawiać zabezpieczone obuwie (podpisany worek tekstylny)
na zajęcia wychowania fizycznego w wyznaczonych dla danej klasy miejscach
w szatni w okresie funkcjonowania szatni szkolnej.
10. Uczniowie zabierają buty sportowe przed pierwszą lekcją, a odnoszą po lekcji
wychowania fizycznego.
11. Jeżeli na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie wychodzą do drugiego
budynku, indywidualnie odbierają i odnoszą kurtki do szatni.
12. Uczniowie klas IV-VI korzystają z szatni poprzez swoich dyżurnych po
zakończeniu zajęć.
13. Liczba dyżurnych klasowych powinna zapewnić bezpieczne przynoszenie kurtek,
czas pełnienia dyżuru ustala wychowawca z klasą.
14. Listę dyżurnych ustala wychowawca. Lista znajduje się u wychowawcy, na gazetce
klasowej i u przedstawicieli samorządu klasowego.
15. Dyżurni schodzą do szatni i przynoszą kurtki do klas 5 minut przed końcem
ostatniej lekcji.

16. W przypadku, gdy ostatnia lekcja jest z podziałem na grupy, kurtki mogą być
przyniesione na koniec przedostatniej lekcji.
17. W szatni mogą przebywać tylko uczniowie, którzy odnoszą albo odbierają kurtki
lub obuwie sportowe.
18. Zabrania się rozdawania kurtek poza klasą - nauczyciel, który pozwolił uczniom
wyjść z izby lekcyjnej przed rozdaniem kurtek, narusza zasady bezpieczeństwa.
19. Sposób pełnienia dyżurów powinien być analizowany przez wychowawcę
i uczniów.
20. Obowiązkiem nauczyciela jest dopilnowanie właściwego zachowania się uczniów
podczas pobierania kurtek od dyżurnych.
21. Zobowiązuje się wychowawców klas IV-VI do zapoznania uczniów z niniejszym
regulaminem i zorganizowania dyżurów w klasach.
22. Zobowiązuje się wszystkich nauczycieli i uczniów do przestrzegania niniejszego
regulaminu.
23.Uczniowi, który nie przestrzega „Regulaminu korzystania z szatni” grozi obniżenie
oceny z zachowania o jeden stopień.
Obowiązuje od 27.02.2017r.

