
REGULAMIN KORZYSTANIA

Z SZATNI I SANITARIATÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 12 w GDYNI

1.
Po wejściu do szatni uczniowie powinni sprawdzić porządek. Jakiekolwiek szkody lub 
zniszczenia należy bezzwłocznie zgłosić nauczycielowi.

2.
W czasie przerw śródlekcyjnych zabronione jest korzystanie z szatni przez inne osoby niż te, 
które miały wcześniej zajęcia sportowe.

3.
W czasie przerwy  jako pierwsza szatnię opuszcza grupa, która miała wcześniej zajęcia. 
Uczniowie wchodzą do szatni za zgodą nauczyciela dyżurującego.

4. Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając swoje buty i ubrania w należytym porządku.

5. Podczas trwania lekcji wychowania fizycznego szatnia jest zamykana na klucz.

6.

Uczniowie odpowiadają za ład w szatni i innych pomieszczeniach przez:
 wyrzucenie do kosza swoich śmieci,
 zgłoszenie nauczycielowi dyżurującemu ewentualnych zanieczyszczeń (rozlane napoje, 

rozsypane resztki jedzenia  itp.),
 przekazanie pozostawionych przez poprzedników przedmiotów nauczycielowi 

prowadzącemu zajęcia lub do sekretariatu szkoły

7. Uczniowie, którzy aktywnie nie uczestniczą w zajęciach, nie mogą przebywać w szatni.

8.
Dyrektor Szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego nie ponoszą odpowiedzialności za 
rzeczy wartościowe pozostawione w szatni (pieniądze, biżuterię, telefony komórkowe  itp.).

9.
Po zakończeniu zajęć istnieje możliwość skorzystania z pryszniców (decyduje nauczyciel). 
Wskazane jest używanie gumowych klapek pod prysznic.

10
.

Pomieszczenie z prysznicami służy wyłączne do zabiegów higienicznych. Nie może być 
wykorzystywane jako szatnia, magazyn sprzętu  ani w innym celu.

11
.

Po wejściu pod prysznic uczniowie powinni sprawdzić kompletność i stan urządzeń sanitarnych. 
Jakiekolwiek szkody lub zniszczenia, niewłaściwy stan higieniczny należy bezzwłocznie zgłosić 
nauczycielowi przed przystąpieniem do czynności higienicznych. Przedmioty pozostawione 
przez poprzednich użytkowników należy przekazać nauczycielowi.

12
.

W przypadku awarii urządzeń prysznicowych należy natychmiast zakończyć kąpiel a awarię 
zgłosić nauczycielowi.

13
.

Po skorzystaniu z pryszniców należy w łazience pozostawić porządek.

14
.

Za stan pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w szatni i przyległych łazienkach są 
odpowiedzialne osoby z nich korzystające.



15
.

W przypadku szkody materialnej wyrządzonej przez ucznia, Dyrektor Szkoły może wezwać 
rodzica do jej usunięcia lub pokrycia kosztów naprawy.
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