Regulamin korzystania z szatni szkolnej
w ZSO nr 3 Publicznym Gimnazjum nr 3
im. E. Plater w Białej Podlaskiej

1. Szkoła dysponuje pomieszczeniami wydzielonymi / boksami/, które przeznaczone
są na szatnie uczniowskie, z których korzystają wyłącznie uczniowie Publicznego
Gimnazjum nr 3.
2. Uczniowie po przybyciu do szkoły są zobowiązani do pozostawienia okrycia wierzchniego
i obuwia w szafkach szatni szkolnej.
3. Uczniowie mogą przebywać tylko w tych boksach, które przyporządkowane są ich klasie.
4. Uczniowie, którzy w czasie przerw śródlekcyjnych opuszczają budynek szkolny mają
obowiązek zmiany obuwia.
5. Szatnia otwarta jest od godz. 715 do 800 i na każdej przerwie.
6. Uczniowie korzystający z szatni podporządkowują się nauczycielowi dyżurującemu
lub innemu pracownikowi szkoły odpowiadającemu za ich bezpieczeństwo.
7. Fakt zgubienia klucza uczeń zgłasza do wychowawcy.
8. Rodzice ucznia, który zgubił klucz uiszczają kwotę 10 zł na fundusz Rady Rodziców, na
zakup zamka.
9. Uczniom nie wolno malować i pisać po szafkach oraz umieszczać naklejek. Szafki
przeznaczone są wyłącznie do przechowywania odzieży wierzchniej i stroju sportowego.
10. Zabrania się uczniom samowolnego przemalowywania szafek.
11. W przypadku zniszczenia szafki koszty jej naprawy ponoszą rodzice ucznia.
12. Uczniowie mają obowiązek kulturalnego i bezpiecznego zachowywania się w szatni,
zachowania spokoju i porządku w szafkach i wokół nich, poszanowania cudzej własności.
13. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za telefony komórkowe, pieniądze oraz inne
wartościowe rzeczy pozostawione w szatni.
14. Otwieranie szafek bez zgody użytkownika jest równoznaczne z włamaniem, szkoła ma
prawo w tej sytuacji poinformować odpowiednie instytucje o zaistniałym zdarzeniu.
15. W szatni mogą przebywać tylko uczniowie, którzy przebierają się lub zmieniają obuwie.
Po dokonaniu tych czynności uczniowie opuszczają pomieszczenia szatni.
16. Co najmniej raz w miesiącu wychowawca w obecności ucznia i innego nauczyciela
przeprowadza kontrolę szafki pod kątem jej czystości, zawartości i stanu technicznego.

17. W przypadku podejrzenia ucznia o łamanie regulaminu szatni, do kontroli szafek uczniów
w każdej chwili ma prawo dyrektor szkoły w obecności ucznia, pedagoga szkoły lub innego
nauczyciela.
18. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych
w szatni należy niezwłocznie zgłaszać wychowawcy lub dla pedagoga szkolnego.
19. Niepodporządkowanie się regulaminowi skutkuje otrzymaniem punktów ujemnych
mających wpływ na ocenę zachowania i informacją do rodziców.
20. Na okres wakacji i ferii zimowych każdy uczeń zabiera obuwie zastępcze do domu.
21. W ostatnim tygodniu roku szkolnego uczeń zobowiązany jest do opróżnienia szafki,
usunięcia wszelkich śladów jej użytkowania oraz oddania klucza wychowawcy.
22. Sprawy nieobjęte regulaminem będą indywidualnie rozpatrywane przez Dyrektora
Szkoły.
23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.09. 2013r.

