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REGULAMIN KORZYSTANIA
Z SZATNI PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POR. EDWARDA
BŁASZCZAKA PS. „GROM” W CHMIELKU
1. Z szatni przy sali gimnastycznej korzystają wyłącznie uczniowie rozpoczynający lub kończący zajęcia
wychowania fizycznego, bądź inne zajęcia pod opieką nauczyciela.
2. Do szatni uczniowie wchodzą w czasie przerwy, przed dzwonkiem na lekcję, następnie szatnia jest zamykana
przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
3. Uczniowie zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości zgodnie z wytycznymi GIS
w związku z COVID-19.
4. Nauczyciel kontroluje pobyt uczniów w szatni podczas ich przygotowania do lekcji.
5. Uczniowie przebierają się w szatni w strój sportowy oraz odpowiednie obuwie zmienne pozostawiając ład i
porządek (ubrania i tornistry powinny być pozostawione w szafkach).
6. W trakcie zajęć wychowania-fizycznego schodzenie do szatni jest zabronione z wyjątkiem sytuacji
szczególnych, np. zwolnienie ucznia z części zajęć przez rodzica.
7. Uczniowie mają obowiązek kulturalnego i bezpiecznego zachowywania się w szatni, zachowania spokoju
oraz poszanowania cudzej własności.
8. Uczniowie korzystający z szatni mają obowiązek dbać o czystość i porządek.
9. W szatni nie należy przechowywać wartościowych przedmiotów (dokumentów, portfeli, telefonów
komórkowych, kluczy itp.), za utratę których szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
10. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków, przyklejania plakatów, zdjęć.
11. Uczniowie korzystający z szatni podporządkowują się nauczycielowi dyżurującemu, odpowiadającemu za
ich bezpieczeństwo oraz pracownikom obsługi.
12. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki uczeń powinien zgłosić
nauczycielowi wychowania fizycznego, wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły
13. Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania zapisów niniejszego regulaminu. Wobec
ucznia łamiącego zasady określone w regulaminie, będą wyciągane konsekwencje wychowawczodyscyplinujące, co skutkować będzie obniżeniem oceny zachowania.
14. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych w szatni uczeń powinien
niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, wychowawcy bądź pracownikowi obsługi.
15. Za szkody i zniszczenia wyrządzone w szatni przez uczniów odpowiedzialność finansową ponoszą ich
Rodzice lub opiekunowie prawni.
16. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz w szatni przy sali gimnastycznej szkoły.
17. Sprawy nieobjęte regulaminem będą indywidualnie rozpatrywane przez Dyrektora Szkoły.
18. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.
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