
Załącznik nr 3 do
Zarządzenia

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Ustroniu
Nr 6/2021 z dnia 01.09.2021r.

Regulamin korzystania z szatni Szkoły Podstawowej nr 5 w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

w Ustroniu
1. Uczeń po przyjściu do szkoły ma obowiązek do natychmiastowej zmiany obuwia i

okrycia wierzchniego, które zostawia w szatni; powinien również zabrać ze sobą

wszystkie przybory potrzebne w danym dniu.

2. Po zmianie odzieży wierzchniej i pozostawieniu jej w szafce uczeń wychodząc z

szatni dokładnie myje ręce.

3. Z szatni korzystają wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu.

4. Każdemu uczniowi na okres nauki w SP5 przydziela się indywidualną szafkę

zamykaną na klucz pasujący tylko do tej szafki. Klucz zapasowy posiada woźny

szkoły.

5. Pobranie i zwrot klucza uczeń kwituje własnoręcznym podpisem. W przypadku

uczniów klasy 1 pobranie klucza kwitują rodzice.

6. Zabrania się pozostawiania w szatni rzeczy wartościowych, np. pieniędzy, telefonów

komórkowych, kluczy, za które szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

7. Uczniowie podczas przerw i zajęć lekcyjnych nie mogą przebywać na terenie

szatni.

8. Uczniom nie wolno malować i pisać po szafkach, naklejać na nie obrazków,

przechowywać w szafkach: przedmiotów szklanych, napojów z niezabezpieczonym

zamknięciem oraz pozostawiać na następny dzień żywności a także brudnej odzieży.

9. W przypadku zniszczenia szafki koszty jej naprawy ponoszą rodzice ucznia.

10. Uczniom nie wolno otwierać szafek innych uczniów. Czyn ten jest równoznaczny

z włamaniem i podlega kodeksowi karnemu.



11. Fakt zgubienia klucza uczeń zgłasza do woźnego szkoły. Klucz zapasowy dorabiają

rodzice na własny koszt. W sytuacji zgubienia klucza zapasowego kupują nowy

zamek.

12. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych w

szatni (np. fakt pojawienia się osób obcych, zachowania niezgodne z postanowieniami

niniejszego regulaminu) należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy bądź innemu

pracownikowi szkoły.

13. W ostatnim dniu nauki uczeń zobowiązany jest, do opróżnienia szafki i usunięcia

wszelkich śladów jej użytkowania a następnie oddania klucza wychowawcy.

14. Uczeń oraz jego rodzice własnoręcznym podpisem przyjmują do wiadomości niniejsze

zasady regulaminu.

15. Wobec ucznia łamiącego zasady określone w niniejszym regulaminie, będą wyciągane

konsekwencje, co skutkować będzie obniżeniem oceny z zachowania.


