
PROCEDURA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z SZATNI 

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SOKOLE 

 

Podstawa prawna: 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku w 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 

• wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z 

Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. 

 

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w PSP w Sokole 

 

Zakres obowiązywania procedury: zasady korzystania z szatni w PSP w Sokole 

 

1. Z szatni szkolnej korzystają wyłącznie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Sokole. 

2. Nie zaleca się wchodzenia do szatni rodzicom/opiekunom. 

3. Szatnia jest czynna w godzinach zajęć, obowiązującym tygodniowym planem zajęć. 

4. Każdy uczeń posiada swój wieszak, na którym znajduje się okrycie wierzchnie, worek 

z obuwiem zmiennym. 

5. Uczniowie są zobowiązani do zmiany obuwia oraz pozostawiania okrycia 

wierzchniego na wyznaczonych wieszakach w szatni lub zabezpieczyć tak, aby nie 

wypadły. 

6. W czasie przerw i w czasie pozalekcyjnym obowiązuje zakaz przebywania uczniów w 

szatni. W uzasadnionych przypadkach, uczeń może wejść do szatni za zgodą 

pracownika obsługi. 

7. Ubrania powinny mieć wieszaki do zawieszenia, a obuwie przechowuje się w workach 

lub torbach trwałych. Niedopuszczalne jest pozostawienie obuwia na podłodze w 

szatni. 

8. Rękawiczki, czapki i inne drobne elementy odzieży należy włożyć do kieszeni 

9. Uczniowie opuszczają szatnie niezwłocznie przebraniu się. 

10. Uczniowie korzystający z szatni podporządkowują się nauczycielowi dyżurującemu 

bądź wyznaczonemu pracownikowi obsługi. 

11. Uczniowie korzystający z szatni zobowiązani są do utrzymania porządku i spokoju, 



przebywają tam wyłącznie w celu pozostawienia okryć i zmiany obuwia. 

 

12. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni 

(dokumenty, telefony, klucze, portfele). 

13. Zabrania się wchodzenia do szatni w trakcie zajęć szkolnych, z wyłączeniem sytuacji 

nadzwyczajnych (wcześniejsze zwolnienie z lekcji, wyjście z nauczycielem itp.). 

14. Po skończeniu zajęć w oddziale przedszkolnym, klasach I-III oraz na świetlicy 

szkolnej, nauczyciel sprowadza uczniów do szatni szkolnej i nadzoruje ich ubieranie 

się. Rodzice czekają na dzieci poza szatnią. 

15. Nie wolno przewieszać odzieży, worków itp. 

16. Za szkody poczynione w szatni przez ucznia odpowiadają materialnie jego rodzice. 

17. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości należy 

zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu bądź wyznaczonemu pracownikowi obsługi. 

18. Przestrzeganie regulaminu korzystania z szatni wchodzi w zakres obowiązków ucznia 

i ma wpływ na ocenę z zachowania. 

 

Regulamin wchodzi w życie 01 września 2020 Uchwałą Rady Pedagogicznej Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Sokole. 


