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REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI W WARUNKACH  

ZAGROŻENIA  COVID-19  

1. Z szatni szkolnych korzystają wyłącznie uczniowie Szkoły. 

2. W czasie przemieszczania się po szatni obowiązuje zasada zachowania dystansu 

społecznego i noszenia maseczek / przyłbic w celu zasłaniania nosa  i ust.    

3. Uczniowie korzystają z szatni szkolnej zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami,                       

w boksie danej klasy mogą znajdować się tylko dwie osoby i jest  zakaz gromadzenia 

się uczniów w przestrzeni ogólnej szatni.  

4. Szatnia jest czynna w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z obowiązującym planem 

lekcji. Uczniowie rozpoczynają zajęcia w różnych godzinach: od 8.00,  od 8.50 albo od 

9.40.  

5. Szatnie są otwierane w czasie przychodzenia uczniów do szkoły i po zakończeniu zajęć 

tylko w czasie przerw międzylekcyjnych. 

6.  Po przyjściu do szkoły uczeń udaje się do szatni, gdzie pozostawia odzież wierzchnią                  

i obuwie sezonowe. Obowiązuje zmiana obuwia sezonowego na  papcie lub klapki                     

z antypoślizgowym spodem. 

7. W trakcie zajęć lekcyjnych schodzenie do szatni jest zabronione za wyjątkiem sytuacji 

szczególnych, np. zwolnienie ucznia z części zajęć przez rodzica, wyjścia na konkursy, 

zawody pozaszkolne, itp. Wówczas wydanie rzeczy uczniowi odbywa się tylko                                 

w obecności opiekuna lub pracownika obsługi. 

8. 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. 

9. Uczniowie korzystający z szatni zobowiązani są dbać o czystość i porządek. Obuwie 

powinno być przechowywane w workach lub reklamówkach zawieszonych na 

wieszakach.  

10. W szatni nie należy przechowywać rzeczy wartościowych, za utratę których szkoła nie 

ponosi odpowiedzialności.  

11. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia elementów boksu uczeń 

powinien zgłosić wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły. 

12. Na koniec roku szkolnego uczeń zobowiązany jest do zabrania wszystkich swoich 

rzeczy. Te pozostawione będą zutylizowane w ostatnim dniu miesiąca lipca. 

13. Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia 

niniejszego Regulaminu.  


