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REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SPORTOWEJ  

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15  im. KRÓLOWEJ JADWIGI  w OPOLU 

  
Podstawa prawna: 

§105  Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu 

 

1. Szatnia jest otwierana i zamykana przed wyjściem na lekcję przez nauczyciela prowadzącego 

zajęcia. 

2. Uczniowie do szatni sportowych wchodzą po dzwonku na lekcję.  

3. W szatni sportowej mogą przebywać jedynie uczniowie kończący lub rozpoczynający lekcje 

wychowania fizycznego. Zabrania się przebywania w szatni innym osobom.  

4. Po wejściu do szatni uczniowie przebierają się w strój sportowy pod nadzorem nauczyciela wychowania 

fizycznego oczekującego na uczniów przed szatnią.  

5. Podczas przerw międzylekcyjnych szatnie sportowe są zamykane przez nauczyciela wychowania 

fizycznego lub nauczyciela dyżurującego.  

6. Grupa po wejściu do szatni zobowiązana jest sprawdzić stan faktyczny szatni i zgłosić wszelkie 

usterki nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.  

7. Opuszczając szatnię uczniowie pozostawiają po sobie porządek i sprawdzają czy nie zostawili swoich 

rzeczy na wieszakach lub pod ławką. Za rzeczy pozostawione w szatni szkoła nie bierze 

odpowiedzialności.  

8. Każda klasa jest odpowiedzialna za ład i porządek w szatni.  

9. Uczniowie mają obowiązek kulturalnego i bezpiecznego zachowywania się w szatni, zachowania 

spokoju i porządku (zakaz  trzaskania  i kopania w drzwi, zakaz wchodzenia  na kaloryfery oraz 

otwierania i zamykania okien itp.), poszanowania cudzej własności (nie wolno przekładać rzeczy 

pozostawionych w szatni przez innych uczniów). oraz bezwzględnego podporządkowania się 

poleceniom nauczycieli i pracowników szkoły. 

10. W trakcie korzystania z szatni oraz przyległej do niej toalety uczniów obowiązuje bezwzględne zachowanie 

czystości i higieny.  

11. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni szkoła nie odpowiada.  

12. Korzystający z szatni będą pociągnięci do odpowiedzialności za wyrządzone szkody.  

13. Prowadzący zajęcia lub nauczyciel dyżurujący może wejść do szatni w celu jej sprawdzenia.  

14. O wszelkich przejawach agresji wśród uczniów, zauważonych uszkodzeniach wyposażenia szatni, czy 

innych niepokojących zdarzeniach należy niezwłocznie powiadomić nauczyciela prowadzącego 

zajęcia.  

 


