
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 
Dyrektora nr 15/2017

Regulamin Szatni

Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie

1. Szatnia otwarta jest w godzinach 7.00 – 17.00

2. Do szatni, uczniowie oddziałów II – VIII wchodzą bez 
rodziców.

3. Boksy otwierane są o godzinie 7.30, a kraty prowadzące na 

I piętro o godzinie 7.45.

4. Uczniowie wyznaczonych oddziałów korzystają z szafek 
zamykanych na kluczyk.

5. Kluczyk  wydawany  jest  jednorazowo,  w  przypadku 
zagubienia  koszt  dorobienia ponosi rodzic/opiekun prawny 
ucznia.

6. Jeżeli uczeń zapomniał kluczyka do swojej szafki, prosi 

o otwarcie szafki pracownika obsługi.

7. Fakt zagubienia lub uszkodzenia kluczyka uczeń zgłasza do 
Kierownika Gospodarczego.

8. Uczniowie korzystający z szatni zobowiązani są dbać

o czystość i porządek w szafkach oraz wokół nich, a także 
wokół boksów.

9. W przypadku zniszczenia szafki koszty jej naprawy ponoszą 
rodzice/prawni opiekunowie ucznia.

10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za 

pozostawione w szafkach przedmioty.

11. Uczeń zwraca klucz do wychowawcy oddziału w 
ostatnim tygodniu roku szkolnego.



12. Do  kontroli  szafek  uczniów  w  każdej  chwili  ma  prawo 
dyrektor  szkoły  w  obecności  ucznia,  pedagoga  szkoły  lub 
innego nauczyciela, w przypadku podejrzenia ucznia

o łamanie statutu szkoły lub regulaminu szatni.

13. W  sytuacji  zagrażającej  bezpieczeństwu  ucznia  dyrektor 
szkoły ma prawo do otwarcia szafki.

14. Uczniowie  korzystający  ze  świetlicy  mają  oddzielne, 
oznaczone dwa boksy.

15. Wszystkie ławki w pomieszczeniu przed szatnią i w szatni są 
wykorzystywane przez uczniów do zmiany obuwia

16. Zaginięcie  rzeczy  uczeń  zgłasza  do  nauczyciela 
sprowadzającego oddział do szatni. Rzeczy pozostawione przez 
uczniów są do odbioru u pracownika szatni. Dwa tygodnie po 
zakończeniu  roku  szkolnego,  nieodebrane  rzeczy  będą 
przekazywane do utylizacji

17. W czasie przerw międzylekcyjnych w  pomieszczeniach obok 
szatni mogą przebywać jedynie uczniowie mający zajęcia w sali 
lekcyjnej i w małej Sali gimnastycznej

18. Pracownik  szatni  otwiera  boksy  uczniom  wyłącznie  po 
uzyskaniu  pisemnej  informacji  od  rodzica  lub  nauczyciela 
(zwolnienie z zajęć)

Zaopiniowano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2017 r.
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