
Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni 

Regulamin zachowania w szatni
uczniów klas 1 – 8 

W  szatni  mają  prawo  przebywać:  uczniowie  rozpoczynający  zajęcia,  uczniowie
kończący  zajęcia,  pracownicy  szkoły.  W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się
przebywanie w szatni rodziców lub opiekunów prawnych zgodnie z „Zasadami wejść na teren
budynku szkoły oraz wyjść”. Jeżeli uczeń chciałby skorzystać z szatni podczas trwania lekcji,
zobowiązany jest do zakomunikowania swojego przyjścia dzwonkiem, który znajduje się na
ścianie po prawej stronie drzwi wejściowych do szatni. Czeka na przyjście pani szatniarki, po
czym udaje się do wyznaczonego  boksu.  Boksy przyporządkowane są do klas i oznaczone
odpowiednim numerem. 

Uczeń ma prawo do:
1. Korzystania z szatni od godz. 6.30 -  jeśli przychodzi do świetlicy.
2. Korzystania z szatni przed rozpoczęciem zajęć - 20 minut przed pierwszą godziną 

lekcyjną i 5 minut przed przerwami poprzedzającymi kolejne lekcje. 
3. Opuszczenia szatni i wejścia na hol od 7.50.
4. Korzystania z szatni po zakończeniu zajęć w czasie przerwy - uczniowie sprowadzani

są do szatni przez nauczycieli.
5. Korzystania  z  szatni  po  zakończeniu  zajęć  poza  przerwą  -  dotyczy  uczniów

wychodzących ze świetlicy i po obiedzie.
6. Korzystania z szatni w przypadku zwolnienia z lekcji - po okazaniu zwolnienia.

Uczeń ma obowiązek:
1. Przestrzegania  wszystkich  zasad  zachowania  wynikających  z  postanowień  Statutu

Szkoły oraz innych regulaminów (np. regulaminu zachowania się na przerwach).
2. Bezwzględnego stosowania się do poleceń pracowników szkoły sprawujących dyżur

w szatni.
3. Umieszczania  odzieży i  obuwia wyłącznie  w wyznaczonym boksie. Obuwie uczeń

chowa do worka oraz umieszcza go na wieszaku. 
4. Zachowania ładu, porządku i czystości na terenie szatni.
5. Stosowania zasad zachowania bezpieczeństwa własnego i innych.
6. Ubrać się oraz opuścić szatnię.
7. Traktowania z szacunkiem pań pracujących w szatni.

Uczniowi zakazuje się:  
1. Przebywania w szatni bez uzasadnienia.
2. Przebywania w boksach innych klas.
3. Zaśmiecania na terenie szatni.
4. Niszczenia, przewieszania oraz chowania odzieży i obuwia innych uczniów.



UWAGA!
Za  pozostawione  w  boksach  cenne  przedmioty  (telefony  komórkowe,  pieniądze,
klucze i inne) szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

Gdynia, dnia 05.10.2022r.


