Regulamin korzystania z szatni w Szkole Podstawowej nr 2
im. Jakuba Sobieskiego w Oławie
1. Z szatni szkolnej korzystają wyłącznie uczniowie i dzieci Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jakuba Sobieskiego w Oławie
2. Uczniowie rozpoczynający lekcje o godz. 8.00 powinni przyjść do szatni nie wcześniej niż
o godz. 7.45. Od tej pory nauczyciel dyżurujący przejmuje opiekę nad uczniami. Wcześniej
za bezpieczeństwo ucznia odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
3. Uczniowie rozpoczynający lekcję później niż o godz. 8.00 powinni przyjść do szatnia
najwcześniej 10 minut przed rozpoczęciem lekcji.
4. Uczniowie korzystający z szatni podporządkowują się nauczycielowi dyżurującemu
(lub innemu pracownikowi szkoły) odpowiadającemu za ich bezpieczeństwo.
5. W szatni pozostawiać można wyłącznie okrycie wierzchnie i obuwie na zmianę. Obuwie
przechowywane jest w podpisanych workach (nie w reklamówce ani torbach foliowych),
które należy wieszać na wieszakach.
6. Uczniowi nie wolno wchodzić do boksów szatni innych niż te, które zostały wyznaczone dla
klasy, do której uczęszcza.
7. Zabronione jest pozostawianie w szatni cennych przedmiotów, pieniędzy, kluczy,
dokumentów, telefonów. Za ich zniszczenie lub zagubienie odpowiedzialność ponosi
właściciel, rodzice/prawni opiekunowie dziecka.
8. Uczniowie są obowiązani dbać o mienie kolegów, kulturalne i bezpieczne zachowanie oraz
poszanowanie pomieszczenia szatni.
9. Przestrzeganie zasad korzystania z szatni szkolnej należy do obowiązków ucznia i ma
wpływ na ocenę z zachowania.
10. O wszystkich zdarzeniach nieprzewidzianych, niebezpiecznych, niepokojących;
o zagubieniach lub zniszczeniach uczeń, jego rodzic/opiekun prawny, nauczyciel,
szatniarka/ zastępujący ją pracownik obsługi natychmiast informuje dyrektora szkoły lub
pod jego nieobecność wicedyrektora szkoły, kierownika gospodarczego, pedagoga.
11. W trakcie zajęć – wyjść zorganizowanych – pobieranie okryć jest możliwe tylko
z nauczycielem prowadzącym.
12. Każdy uczeń i dziecko przedszkolne ma swoje miejsce oznakowane zgodnie z numerem
w dzienniku.
13. W szatni obowiązuje zachowanie ciszy i spokoju. Uczniowie przebywają tam tylko w celu
zmienienia okrycia i zmiany obuwia. W czasie pobytu nie wolno: biegać, krzyczeć, gasić
światła, zamykać drzwi.
14. Uczniowie korzystający z szatni zobowiązani są dbać o czystość i porządek w szatniach oraz
wokół nich.
15. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałe w szatni
należy niezwłocznie zgłaszać wychowawcy bądź szatniarce (lub innemu pracownikowi
szkoły).
16. Niepodporządkowanie się podanym punktom regulaminu grozi obniżeniem stopnia
z zachowania i notatką do rodziców.
17. Pod koniec roku szkolnego uczeń zobowiązany jest do usunięcia swoich rzeczy z szatni.
Regulamin obowiązuje od 11.12.2017 r.

