
Regulamin  szatni sportowej/przebieralni  

w Szkole Podstawowej Nr 3  im. Małego Powstańca w Ząbkach 

 

1. W szatni /przebieralni  sportowej mogą przebywać jedynie uczniowie rozpoczynający 

lub kończący zajęcia wychowania fizycznego. 

2. W szatni/przebieralni znajdujące się na piętrze przy Sali gimnastyki korekcyjnej 

korzystają  uczniowie klas I-V, w szatniach/przebieralniach na parterze przy dużej 

Sali gimnastycznej uczniowie klas VI-VIII. 

3. Podczas przerw międzylekcyjnych szatnie/przebieralnie sportowe są zamykane 

przez nauczyciela wychowania fizycznego lub nauczyciela dyżurującego. 

4. Na około 3 minuty przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel prowadzący zajęcia 

wychowania fizycznego lub nauczyciel dyżurujący na korytarzu otwiera 

szatnię/przebieralnię i dba o porządek podczas przebierania się uczniów na zajęcia. 

Po przebraniu się uczniów nauczyciel prowadzący zajęcia zamyka 

szatnię/przebieralnię. 

5. Uczestnicy zajęć sportowych nie mogą przebywać w szatni/przebieralni w czasie 

lekcji. 

6. Na 5 minut przed końcem lekcji pod opieką nauczyciela uczniowie udają się do 

szatni/przebieralni  sportowej.  

7. Po wyjściu uczniów z szatni/przebieralni nauczyciel zamyka szatnię na klucz. 

8. Uczniowie po wejściu do szatni zobowiązani są sprawdzić stan faktyczny szatni  

i zgłosić wszelkie usterki nauczycielowi wychowania fizycznego lub innej osobie 

prowadzącej zajęcia. Korzystający z szatni będą pociągnięci do odpowiedzialności za 

wyrządzone szkody. 

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

sprawdzenia. 

10. Uczniowie  po przebraniu się na zajęcia wychowania fizycznego, opuszczają szatnie, 

ustawiają sie na korytarzu przy szatni i w ciszy czekają na rozpoczęcie zajęć. 

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

zachowania spokoju i porządku, poszanowania cudzej własności oraz bezwzględnego 

podporządkowania się poleceniom nauczycieli i pracowników szkoły. Nie 

przebywamy w szatni, gdy z niej nie korzystamy. 

 



12. Na terenie szatni obowiązuje zakaz: 

- zaśmiecania szatni, 

- palenia papierosów i e-papierosów, 

- spożywania napojów alkoholowych, 

- zażywania środków odużających, 

- pisania, rysowania po oknach, ścianach, dzwiach i innym wyposażeniu szatni 

13. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych  

w szatni uczeń powinien niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu, 

wychowawcy bądź pracownikowi szkoły. 

14. Szkoła nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. 

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisana przez Dyrektora Szkoły. 


