
Zasady korzystania z szatni 

w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 94 im. Hanzy w Gdańsku 

 

1. Każdy uczeń korzystający z szatni ma obowiązek zapoznania się z poniższymi zasadami 

i respektowania ich. 

2. Uczniowie rozpoczynający lekcje o godzinie 8.00 powinni przyjść do szatni nie wcześniej niż 15 

min. przed ich rozpoczęciem. Od tej pory nauczyciel dyżurujący przejmuje opiekę nad uczniem. 

W godzinach wcześniejszych za bezpieczeństwo ucznia odpowiadają rodzice.  

3. W celu zachowania bezpieczeństwa uczniowie korzystający z szatni wykonują polecenia 

nauczyciela dyżurującego i pracowników obsługi. 

4. Uczniowie opuszczają szatnię natychmiast po przebraniu się. 

5. W czasie zajęć uczniowi nie wolno przebywać w szatni. W uzasadnionych przypadkach uczeń 

może zejść do szatni  za zgodą nauczyciela, pod którego opieką się znajduje. 

6. Szafki szkolne służą uczniom do przechowywania obuwia, okrycia wierzchniego, stroju 

sportowego, książek, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów związanych 

z przebywaniem ucznia na terenie szkoły. 

7. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość , dba o jej należyte użytkowanie  

i poszanowanie. 

8. Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady 

higieny i bezpieczeństwa. 

9. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną, powinien zadbać o jej należyte użytkowanie 

i poszanowanie. 

10. Za przechowywanie przedmiotów niezwiązanych z zajęciami ucznia w szkole, w szczególności 

przedmiotów wartościowych (klucze, biżuteria, dokumenty, pieniądze, telefony komórkowe, 

itp.) szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

11. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji 

chemicznych lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności szkoły. 

12. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów tytoniowych, 

środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne. 

13. Zabrania się wykonywania napisów/rysunków wewnątrz i na zewnątrz szafki oraz 

podejmowania innych działań, które skutkować będą trwałym uszkodzeniem. 

14. W przypadku zniszczenia szafki postępowanie wyjaśniające prowadzi wychowawca i pedagog. 

15. Uczeń ma obowiązek kulturalnego i spokojnego zachowania się w szatni, w sposób bezpieczny 

dla siebie i innych. 

16. W przypadku nieprzestrzegania powyższych Zasad konsekwencje wobec uczniów wyciąga 

pedagog/dyrektor szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wewnątrzszkolnego.  

 


