Zarządzenie Nr 16/2015
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu
z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z szatni szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
Na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. NR 6, poz. 69
z późn. zm.)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu
z a r z ą d z a, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się regulamin korzystania z szatni szkolnej, który stanowi załącznik do
niniejszego zarządzenia.
& 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ustroń, dnia 9 listopada 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/2015 Dyrektora Szkoły

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ
1. Z szatni szkolnej korzystają wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa
Kreta w Ustroniu.
2. Szatnia szkolna jest czynna od godziny 6.20 do godziny rozpoczęcia zajęć przez
wszystkich uczniów oraz po zakończeniu lekcji do godziny 15.30; po godzinie 15.30 szatnię
otwiera pracownik obsługi szkoły.
3. Po przyjściu do szkoły uczeń udaje się do szatni (do wyznaczonego boksu), gdzie
pozostawia odzież wierzchnią oraz zmienia obuwie (pozostawiając je pod ławką lub ścianą)
na zastępcze.
4. Uczniowie mają przydzielone wieszaki w boksach zgodnie z numerami w dzienniku
lekcyjnym.
5. Uczniowie mają obowiązek kulturalnego i bezpiecznego zachowywania się w szatni,
zachowania spokoju i porządku, poszanowania cudzej własności oraz bezwzględnego
podporządkowania się poleceniom nauczycieli i pracowników szkoły.
6. W pomieszczeniach szatni i w holu szatni mogą przebywać tylko uczniowie, którzy
przebierają się, a także rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły lub odbierający je po
lekcjach z uwzględnieniem zapisów zarządzenia Dyrektora Szkoły w sprawie zasad
przebywania osób na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu.
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
pracownika obsługi.
8. Po zakończeniu lekcji obuwie zamienne uczniowie pozostawiają w swoich workach
na buty.
9. Obuwie zamienne nie umieszczone przez ucznia w worku po zakończonych zajęciach
może zostać wyrzucone do śmieci przez pracownika obsługi.
10. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy inne niż
okrycie i obuwie.
11. Uczniowi nie wolno wchodzić do boksów szatni innych niż ten, który został
wyznaczony dla klasy, do której uczęszcza; przebywanie ucznia w innym boksie szatni, niż
ten, który jest przeznaczony dla jego klasy jest równoznaczne z zamiarem dokonania przez
niego kradzieży i podlega karom przewidzianym w Statucie Szkoły.
12. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych w
szatni uczeń powinien niezwłocznie zgłaszać pracownikowi szkoły bądź swojemu
wychowawcy.
13. Niepodporządkowanie się zasadom określonym w niniejszym regulaminie może
skutkować naliczeniem punktów ujemnych z zachowania zgodnie ze Szkolnym Systemem
Oceniania.
14. Osoby przebywające w holu szatni nie powinny utrudniać uczniom:

a) swobodnego dostępu do boksów szatni,
b) korzystania z ławek w szatni w celu zmiany obuwia,
c) swobodnego opuszczenia pomieszczeń szatni.
15. Sprawy nieobjęte Regulaminem będą indywidualnie rozpatrywane przez Dyrektora
szkoły.

