
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.KS.KARD.STEFANA WYSZYŃSKIEGO 

W KADCZY 
 

 

1. Szatnia szkolna jest czynna w godzinach pracy szkoły, zgodnie z obowiązującym tygodniowym 

planem zajęć. 
 

2. W szatni nie mogą przebywać osoby obce. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka lub osoby 

upoważnione, przyprowadzający dziecko do szkoły, pozostawiają dziecko przed wejściem do szatni. 

Od tej pory opiekę nad uczniem sprawuje nauczyciel dyżurujący. 
 

3. Wokresie pandemii COVID-19 wprowadza się różne godziny przychodzenia uczniów do szatni                  

i szkoły:  

a) Uczniowie klas 4 - 8, rozpoczynający zajęcia od godz. 800 przychodzą do szatni na godziny: 

- klasy IV i V - godz. 735 , 

- klasa VI - godz. 740 , 

- klasa VII - godz. 745, 

- klasa VIII - godz. 750; 

b) Uczniowie klas 1 - 3, rozpoczynający zajęcia od godz. 815, przychodzą do szatnina godziny:  

- klasa I -  godz. 755,  

- klasa II – godz. 805,  

- klasa III – godz. 810. 

4.Po wejściu do szatni i zdjęciu okrycia wierzchniego oraz zmianie obuwia (przy niesprzyjających 

warunkach atmosferycznych) uczeń niezwłocznie udaje się do sali lekcyjnej, gdzie odbywać się 

będzie jego pierwsza lekcja. W klasie tej jest obecny nauczyciel. 

 

5.Uczniowie rozpoczynający zajęcia później niż o godzinie 800 (lub później niż 815) przychodzą do 

szatni najwcześniej na 5 minut przed dzwonkiem rozpoczynającym ich lekcje, czyli przychodzą na 

przerwie międzylekcyjnej. Następnie niezwłocznie udają się do swojej klasy, w której jest 

nauczyciel. 
 

6.Uczeń nosi obuwie zamienne i zmienia je w szatnitylko przy niesprzyjających warunkach 

atmosferycznych. Po zajęciach uczeń zabiera obuwie zamienne do domu; nie zostawia obuwiaw 

szatni.  

7.W okresie pandemii COVID-19 w szatni, na korytarzu, w toaletachobowiązuje stosowanie przez 

ucznia maseczki(osłona ust i nosa) oraz na podwórku szkolnym, jeślizachowanie dystansu między 

uczniami jest utrudnione. 

8. Przed i po wyjściu z szatni należy zdezynfekować ręce lub umyć je dokładnie wodą z mydłem. 

9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni dokumenty i przedmioty inne niż okrycie 

i obuwie zamienne. 
 

10. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych w szatni należy 

niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu lub wychowawcy klasy. 
 

 (Regulamin korzystania z szatni obowiązuje aż do odwołania) 


