Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2018/2019 dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego z dnia 06.11.2018 r.

Regulamin korzystania z szatni i korytarza przy salach gimnastycznych
w Szkole Podstawowej nr 158 w Warszawie

I. Zasady korzystania z szatni
1. Szatnie służą do przebierania się przed i po zajęciach sportowych.
2. W szatni przebywają tylko uczniowie, którzy skończyli lub będą mieli lekcje wychowania
fizycznego lub trening.
3. Do szatni wchodzimy po opuszczeniu jej przez poprzednią grupę ćwiczącą.
4. W szatni zajmujemy wyznaczone miejsca.
5. Przebieramy się - ubranie, plecak i obuwie pozostawiamy w należytym porządku.
6. Korzystający z szatni zobowiązani są do:
 kulturalnego i bezpiecznego zachowania się,
 dbania o porządek i czystość.
 zabrania się przekładania rzeczy pozostawionych przez innych uczniów
7. Po wejściu do szatni należy sprawdzić jej stan, a ewentualne zniszczenia zgłosić nauczycielowi, w
przeciwnym razie klasa może odpowiadać za istniejące szkody.
8. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni szkoła nie odpowiada. Można je przed lekcją
oddać na przechowanie prowadzącemu lekcję nauczycielowi.
9. Uczeń, który opuszcza szatnię, jako ostatni, zgłasza nauczycielowi, aby ją zamknął (w czasie zajęć
szatnie pozostają zamknięte).
10. Zabrania się przebywania w szatni w czasie trwających lekcji, czy zajęć pozalekcyjnych.
11. Nauczyciel WF oraz nauczyciel dyżurujący ma prawo wejść do szatni i skontrolować
bezpieczeństwo. Każdy nauczyciel odpowiada za klasę z którą ma lekcje.
12. Po lekcji WF sprawdzamy, czy nie zostawiliśmy swoich rzeczy na wieszaku lub pod ławką.
13. Opuszczamy szatnię, pozostawiając po sobie porządek.

II. W szatni i na korytarzu przy salach gimnastycznych nie wolno:
1. Biegać , przepychać się.

2. Krzyczeć.
3. Grać w piłkę.
4. Niszczyć mienie szkolne.

III. Zgłaszamy nauczycielowi dyżurującemu:
1. Przejawy agresji wobec siebie i innych uczniów.
2. Informujemy nauczyciela o innych niepokojących zdarzeniach, wypadkach.

IV. Pamiętaj!
Zachowanie w szatni i na korytarzu wpływa na bezpieczeństwo Twoje i innych.
W razie nieprzestrzegania powyższego regulaminu uczeń może zostać ukarany zgodnie
z obowiązującym w szkole Statutem.

