REGULAMIN
KORZYSTANIA Z SZATNI
w Szkole Podstawowej nr 5 w Rybniku
1. Szatnia szkolna jest czynna w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z planem pracy szkoły
i klas I – VIII od 730 do 1600.
2. Do szatni szkolnej mogą wejść wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Rybniku.
Rodzice, opiekunowie i osoby postronne nie mogą wchodzić do szatni.
3. Do szatni uczniowie wchodzą wejściem od strony boiska.
4. Przy wejściu do szatni należy zdezynfekować ręce.
5. W szatni, tak jak w pozostałych wspólnych przestrzeniach szkoły, obowiązuje noszenie
maseczek lub przyłbic.
6. Każda klasa korzysta w szatni z przydzielonego jej boksu.
7. Uczniowie opuszczają swój boks niezwłocznie po przebraniu się.
8. W boksach mogą się znajdować wyłącznie ubrania wierzchnie i obuwie zmienne.
Boksy nie są przechowalnią podręcznych rzeczy uczniów; nie są też miejscem
przechowywania rowerów, hulajnóg, deskorolek, wrotek, sprzętu sportowego itp.
9. Uczniów obowiązuje zakaz otwierania boksów innych klas lub wchodzenia do otwartych
boksów innych klas. Czyn ten jest równoznaczny z włamaniem i podlega kodeksowi
karnemu.
10. Uczniowie korzystający z szatni podporządkowują się nauczycielowi dyżurującemu
i/lub innemu pracownikowi szkoły pełniącemu dyżur w szatni.
1) od godz. 730 – 800 dyżur w szatni pełni wyznaczony nauczyciel,
2) od godz. 800 – 900 dyżur pełni wyznaczony pracownik obsługi,
3) po skończonych lekcjach w klasach IV – VIII dyżur pełni wyznaczony nauczyciel,
4) nauczyciele, którzy mają ostatnią lekcję w klasach I – III sprowadzają uczniów
do szatni i czekają aż uczniowie opuszczą swój boks.
11. Uczniowie, którzy korzystają w godzinach porannych ze świetlicy pozostawiają swoje rzeczy
w szatni świetlicowej, a od godz. 730 znoszę je do swojego boksu w szatni szkolnej i wracają
do świetlicy.
12. Obowiązuje zakaz schodzenia i przebywania w szatni podczas przerw lekcyjnych i w trakcie
lekcji. Do szatni wchodzimy przed i po lekcjach.
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13. W szatni obowiązuje zachowanie ciszy i spokoju. Nie wolno biegać, krzyczeć, gasić światło.
14. Uczniowie korzystający z szatni zobowiązani są dbać o czystość i porządek w boksach
i przejściach – każdy układa swoje buty, wiesza ubranie wierzchnie, sprząta swoje śmieci!
15. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych w szatni
należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi dyżurnemu bądź pracownikom obsługi.
16. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dokumenty i rzeczy pozostawione w szatniach
szkolnych inne niż okrycie wierzchnie i obuwie zmienne.
17. Na okres wakacji należy zabrać z szatni obuwie oraz odzież.
W przeciwnym razie, ze względów sanitarnych, rzeczy zostaną usunięte z boksów
i przekazane na cele charytatywne.
18. Sprawy nieobjęte regulaminem będą indywidualnie rozpatrywane przez Dyrektora Szkoły.
19. Regulamin obowiązuje od 28 września 2020 r.
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