
PROCEDURY KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ

Podczas  ustalania  bezpiecznych  zasad  korzystania  z  szatni,  należy  w  razie
potrzeby przystosować inne pomieszczenia na szatnie lub wprowadzić różne
godziny przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem/planem
dnia (lub tygodnia), aby uniknąć kontaktu dzieci z różnych klas.

1.  Przed  wejściem  do  szkoły  uczniowie  nakładają  maseczki,  a  zdejmują  je
dopiero  w  klasie.  Po  skończonych  zajęciach  zakładają  maseczki  i  schodzą
do szatni. Po opuszczeniu terenu szkoły zdejmują maseczki.

2. Uczniowie przed wejściem do szatni zobowiązani są niezwłocznie umyć ręce
wodą z mydłem, ewentualnie zdezynfekować ręce.  

3. Do szatni schodzą i z niej korzystają tylko uczniowie.

3.a.  Uczniowie klas I  schodzą do szatni,  korzystają z niej i  opuszczają ją pod
opieką  wychowawcy  lub  nauczyciela  rozpoczynającego/kończącego  zajęcia
w danej klasie  od 1 do 10 września.

4. Dzieci klas I przychodzące do świetlicy w godz. 6.30 – 7.45 sprowadzane są
do  szatni  i  odprowadzane  do  świetlicy  przez  pracownika  świetlicy  od  1  do
10 września.

5. Uczniowie mogą przebywać tylko w przypisanym im boksie.

6.  Uczniowie po przyjściu do boksu pozostawiają okrycie wierzchnie, obuwie
w wyznaczonych szafkach i odbierają je po skończonych zajęciach.

7. Wszystkich uczniów obowiązuje zmiana obuwia.

8.  Uczniowie  w  szatni  przebywają  tylko  i  wyłącznie  w  celu  pozostawienia
lub odbioru odzieży wierzchniej i obuwia, nie dłużej niż to jest konieczne.

9. Uczniowie mają obowiązek kulturalnego i  bezpiecznego zachowywania się
w  szatni,  zachowania  spokoju  i  porządku,  poszanowania  cudzej  własności
oraz  bezwzględnego  podporządkowania  się  poleceniom  nauczycieli
dyżurujących i pracowników szkoły.

10. Pracownik dyżurujący w szatni dba o to, by dzieci z różnych oddziałów nie
stykały się ze sobą i unikały ścisku.

11.  Uczeń  nie  wchodzi  do  boksu,  jeśli  nie  ma  możliwości  swobodnego
przemieszczania się w tym pomieszczeniu.



12.  Uczniowie  unikają  dotykania  rzeczy  innych  uczniów  pozostawionych
w szatni.

13.  W  trakcie  zajęć  dydaktycznych  schodzenie  do  szatni  jest  zabronione
za  wyjątkiem sytuacji  szczególnych  np.  zwolnienie  ucznia  z  niektórych  zajęć
przez rodzica.

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

15.  Wszelkiego  rodzaju  uwagi  i  spostrzeżenia  dotyczące  nieprawidłowości
zaistniałych  w  szatni  uczeń  powinien  niezwłocznie  zgłaszać  nauczycielowi
dyżurującemu, wychowawcy bądź pracownikowi obsługi.

16.  Niepodporządkowanie się zasadom określonym w niniejszym regulaminie
ma wpływ na ocenę zachowania.

17.  Sprawy  nieobjęte  regulaminem  i  procedurami  będą  indywidualnie
rozpatrywane przez dyrektora szkoły.

                                                                     OPRACOWAŁ ZESPÓŁ NAUCZYCIELI ŚWIETLICY


