Załącznik nr 1
do UCHWAŁY NR 4/2007/2008
ZESPOŁU SZKÓŁ
W TZRĘSÓWCE

REGULAMIN ORGANIZACJI SZATNI SZKOLNEJ
1. Z szatni szkolnej korzystają uczniowie Zespołu Szkół w Trzęsówce podczas
trwania zajęć szkolnych oraz osoby obce podczas zorganizowanych w szkole
uroczystości i imprez.
2. Opiekun szatni (wychowawca klas, nauczyciel dyżurujący w tym rejonie) jest
odpowiedzialny za organizację pracy szatni zgodnie z niniejszym regulaminem.
3. Każda osoba korzystająca z szatni ma obowiązek przyszyć wieszak przy każdym
okryciu pozostawianym w szatni. Uczniowie mają obowiązek zaznaczenia
w widoczny sposób (podpisanie, wyszycie inicjałów itp.) wierzchnich okryć oraz
obuwia pozostawianych w szatni.
4. Pierwszeństwo podczas pobierania okryć mają uczniowie dojeżdżający do szkoły
autobusami PKS.
5. Uczniowie natychmiast po przebraniu się opuszczają szatnię.
6. Uczniowie bezwzględnie podporządkowują się poleceniom opiekuna szatni, pań
sprzątających oraz uczniów w niej dyżurujących.
7. Uczeń nie respektujący regulaminu karany będzie zgodnie z zapisami Statutu Szkoły.
8. W celu zapewnienia sprawnej obsługi wychowawca każdej klasy oddelegowuje do
pracy w szatni 1 lub 2 uczniów dyżurnych. Opiekun szatni informuje dyżurnych o ich
obowiązkach oraz ma prawo zmiany dyżurnego w przypadku niewłaściwego
wywiązywania się z tych obowiązków.
9. Dyżurni mają obowiązek zgłosić się do szatni natychmiast po skończonej lekcji oraz
opuścić szatnię równo z dzwonkiem na lekcję.
10. Uczniom dyżurnym nie wolno przebywać w szatni podczas swoich zajęć.
11. Uczeń dyżurny nie może oddelegować w zastępstwie do pracy w szatni innego ucznia.
12. Dyżurny przed lekcjami odbiera klucz od pań sprzątaczek i zdaje go po przebraniu się
wszystkich. Najpóźniej równo z pierwszym dzwonkiem.
13. Uczeń, który zwalnia się w trakcie lekcji zgłasza się u pań sprzątaczek, które otwierają
i zamyka szatnię.
14. Dyżurni na wniosek opiekuna szatni nagradzani są za swoją pracę przez
wychowawcę zgodnie z zapisami Statutu Szkoły.
15. Opiekun szatni ściśle współpracuje z paniami sprzątającymi szkołę.
16. W boksie szatni przebywają tylko uczniowie klasy dla której on jest przekazany.
17. Decyzje w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem podejmuje opiekun
szatni.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i przyjęciem go przez Radę Pedagogiczną

Trzęsówka, 03.09.2007r.

