
 
Regulamin szatni szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 3 we Włodawie 
 

§ 1. 
1. Z szatni szkolnej korzystają wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej  

we Włodawie. 
2. Szatnia jest czynna w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z ustalonym 

planem zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
3. Po przyjściu do szkoły uczniowie udają się do szatni, gdzie pozostawiają 

odzież wierzchnią oraz zmieniają obuwie na zastępcze. Mogą zostawiać 
stroje na W-f w osobnym worku. 

4. Uczniowie obowiązani są każdorazowo do zmiany obuwia. Pozostawiają  
je w szatni pod ławką, odzież wierzchnią wieszają na wieszaku. 

5. Po skończonych zajęciach, do worka na kapcie należy włożyć obuwie 
zmienne, w którym chodzi się po szkole. Worek należy powiesić  
na „swoim” miejscu w szatni. 

6. W szatni nie wolno pozostawiać wartościowych przedmiotów 
(dokumentów, pieniędzy, telefonów komórkowych, kluczy itp.). 

7. Za rzeczy wartościowe, odzież pozostawioną w szatni i przedmioty 
pozostawione przez ucznia szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

8. Pozostawienie odzieży (bluzy, czapki, swetry, rękawiczki itp. lub inne 
przedmioty np. parasolki ) w szatni szkolnej z powodu braku możliwości 
ustalenia ich właściciela na zakończeniu każdego miesiąca roku szkolnego 
skutkować będzie ich likwidacją. 

9. Podczas zajęć szkolnych (lekcji, przerw, zajęć świetlicowych, zajęć 
dodatkowych pozalekcyjnych) uczniowie nie mogą przebywać w szatni. 

10. Uczniowie korzystający z szatni pozostawiają po sobie ład i porządek. 
11. 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. 

§ 2. 
1. Podczas zajęć lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych boksy szatni  

są zamykane. 
2. Pracownik obsługi pełniący dyżur w szatni szkolnej otwiera boks wyłącznie 

w sytuacji, gdy: 
a) uczniowie klasy zaczynają bądź kończą zajęcia, 
b) uczniowie klasy pod opieką nauczyciela wychodzą na zewnątrz, 
c) uczniowie mają lekcje W-f i zabierają stroje przed planowaną lekcją, 



d) uczeń został wcześniej zwolniony z zajęć - zwolnienia dokonuje 
wychowawca klasy. 

e) uczeń jest wcześniej zwolniony z zajęć przez wychowawcę na wniosek 
rodzica ucznia. Uczeń zwolniony przedstawia pracownikowi obsługi 
pełniącemu dyżur w szatni pisemną informację od wychowawcy o 
zwolnieniu z zajęć, a w przypadku jego nieobecności- nauczyciela danych 
zajęć, pedagoga szkolnego lub dyrektora. 

§ 3. 
1. Uczniowi nie wolno wchodzić do boksów szatni innych niż ten wyznaczony 

dla jego klasy. Przebywanie ucznia w innym boksie szatni niż ten 
przeznaczony dla jego klasy będzie miało wpływ na ocenę zachowania. 

2. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości 
zaistniałych w szatni uczeń powinien niezwłocznie zgłosić pracownikowi 
pełniącemu dyżur w szatni lub wychowawcy. 

3. Niepodporządkowanie się zasadom określonym w niniejszym regulaminie 
ma wpływ na oceną zachowania. 

§ 4. 
Rodzicom odprowadzającym dzieci do szkoły nie wolno przebywać w boksach 
szatni. 

§ 5. 
1. Niniejszy regulamin przedstawiony będzie wszystkim uczniom oraz ich 

rodzicom. Ponadto regulamin będzie dostępny na stronie internetowej 
szkoły. 

2. Zmiany zapisów niniejszego regulaminu wymagają zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Regulamin wchodzi w życie od dnia podania go do wiadomości 
pracownikom, uczniom i rodzicom. 

§ 6. 
Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają rozpatrzeniu przez 
dyrektora szkoły. 


