
Załącznik do zarządzenia nr 17/2017/2018 Dyrektora PSP NR 6 z dnia 8 stycznia 2018r. 

 

REGULAMIN  KORZYSTANIA Z SZATNI  
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II  

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM. 
 

1. W szkole znajdują się szatnie ogólnodostępne, z których każdy uczeń korzysta w dniach nauki 
szkolnej oraz szatnie wychowania fizycznego do korzystania w trakcie zajęć z wychowania 
fizycznego. 

2. W czasie dłuższych przerw (10 i 15 min.) uczniowie nie mogą przebywać w szatniach 
wychowania fizycznego. 

3. Szatnia szkolna podzielona jest na boksy i na dwa obszary: pierwszy dla uczniów młodszych, 
drugi dla uczniów starszych. Uczeń korzysta jedynie z wyznaczonego dla niego boksu 
i obszaru.  

4. Uczeń po przyjściu do szkoły ma obowiązek do natychmiastowej zmiany obuwia i okrycia 
wierzchniego, które zostawia w szatni.  

5. Zabrania się pozostawiania w szatni rzeczy wartościowych, np. pieniędzy, urządzeń 
elektronicznych, kluczy, za które szkoła nie ponosi odpowiedzialności.  

6. Szatnia szkolna objęta jest częściowym monitoringiem.  
7. Na czas zajęć poszczególne boksy są zamykane, a klucze do nich znajdują się u pracownika 

obsługi szkoły. 
8. Uczeń w szatni przebywa jedynie w celu przebrania odzieży wierzchniej i zmiany obuwia. 

Po dokonaniu tych czynności niezwłocznie opuszcza szatnię. 
9. Uczeń ma zakaz przebywania w szatni podczas lekcji i przerw śródlekcyjnych. 
10. W szatni uczniowie pozostawiają ubranie wieszając je na przygotowanym wieszaku. 
11. Obuwie w którym uczniowie przychodzą do szkoły należy pozostawić na podłodze pod 

wieszakami 
12. Młodsi uczniowie (z klas I – III) są odbierani i sprowadzani do szatni pod opieką nauczyciela. 

W czasie przebierania mogą także korzystać z pomocy nauczyciela lub pracownika obsługi.  
13. Uczeń może pozostawić w szatni ogólnodostępnej zmienne obuwie na drugi dzień, jeżeli 

przestrzega następujących zasad: 
a) pozostawia tylko jedną parę zmiennego obuwia; 
b) pozostawione obuwie jest oznaczone i umieszczone w worku podpisanym w widocznym 

miejscu; 
c) worek nie może znajdować się na podłodze lub ławce, lecz jedynie na wieszaku. 

14. Zabrania się pozostawiania zmiennego obuwia na czas dni wolnych od zajęć dydaktycznych 
(sobota, niedziela, święta, ferie, wakacje i inne). 

15. W wyjątkowych sytuacjach, po zgłoszeniu do obsługi szkoły, uczeń może w szatni przechować 
jedynie prace techniczne lub plastyczne dużych rozmiarów bądź materiały przyniesione na 
zajęcia praktyczne, ale tylko do czasu rozpoczęcia lub zakończenia tych zajęć. 

16. W szatni należy zachowywać się kulturalnie, nie wolno stwarzać niebezpiecznych sytuacji, 
a także niszczyć lub przewieszać cudzych rzeczy itp.  

17. Uczeń, który przyjdzie do szkoły wcześniej niż rozpoczęcie jego planowych zajęć, ma 
obowiązek skorzystania z szatni i zgłoszenia się do świetlicy szkolnej, gdzie będzie miał 
zapewnioną opiekę. 

18. Wszyscy Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
19. Za naruszenie Regulaminu m. in. uczeń nie będzie mógł przechowywać zmiennego obuwia po 

zajęciach szkolnych do następnego dnia. 
20. Za naruszenie zasad współżycia społecznego osób korzystających z szatni, uczeń ponosi 

konsekwencje zawarte w Statucie i regulaminach Szkoły. 
21. Regulamin obowiązuje od dnia 9 stycznia 2018 r. 


