
Regulamin korzystania z szatni szkolnej  

w Zespole Szkół Technicznych 

1. Z szatni szkolnej korzystają wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół Technicznych. 

2. Szatnia szkoły jest obsługiwana przez pracownika szkoły, który jest wspomagany przez uczniów 

Zespołu Szkół Technicznych. 

3. W okresie działania szatni szkolnej dyżury pełnią wyznaczeni uczniowie z poszczególnych klas.  

4. Dyżur w szatni trwa : I zmiana: 7.30-12.25  II zmiana: 12.25-15.30 

5. Zmiany klas pomagających przy obsłudze szatni odbywają się co tydzień. Uczniowie przebywają w 

szatni tylko w godzinach jej otwarcia. 

6. Uczniów pomagających w dyżurze wyznacza wychowawca klasy dokonujący odpowiednich wpisów 

w dzienniku lekcyjnym. Uczniowie ci są zwolnieni z 10 min na początku i końcu lekcji przypadającej 

w porze ich dyżuru. 

7. Okrycia wierzchnie wydają jedynie upoważnione osoby. W sytuacjach wyjątkowych kiedy uczeń 

opuszcza szkołę w trakcie trwania lekcji, okrycie wierzchnie wydaje pracownik obsługi szatni.  

8. Kategorycznie zabrania się wydawania okryć (kurtek, płaszczy itp. ) bez zwrotu numerka. 

9. W przypadku zgubienia lub zniszczenia numerka uczeń odsyłany jest do osoby odpowiedzialnej, 

która pobiera ustaloną opłatę. 

Osobą odpowiedzialną za szatnie jest opiekun Samorządu Uczniowskiego- p. Danuta Maciąg. W 

przypadku nieobecności osoby odpowiedzialnej za szatnię uczeń zgłasza się do sekretariatu ZST. 

10. Na podstawie potwierdzenia uregulowania kary uczeń otrzymuje okrycie wierzchnie pozostawione 

w szatni szkolnej. 

11. Kara za zgubienie lub zniszczenie znaczka z szatni wynosi 20 zł.  

12. W czasie lekcji szatnia jest zamknięta.  

13. Dyżury w szatni odbywają się wg ustalonego harmonogramu wywieszonego w gablocie Samorządu 

Uczniowskiego 

14. Dyżurni nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w kieszeniach kurtek    

( pieniądze, biżuteria, telefony komórkowe, dokumenty itp.). 

15. Osoby postronne mają zakaz przebywania w szatni. 

16. Pracownicy szkoły obsługujący szatnię,  wspólnie z dyżurnymi ponoszą odpowiedzialność za 

okrycia pozostawione w szatni pod ich opieką.  

17. Kara pieniężna pobrana za zagubione lub zniszczone numerka  wpłacana jest do sekretariatu szkoły 

przez osobę upoważnioną. 

17. W całym okresie działalności szatni działa grupa wspierająca i kontrolująca pracę osób dyżurujących 

w szatni szkolnej. Jej zadaniem jest kontrola numerków oraz dbanie o ogólny porządek panujący w 

szatni oraz kulturalne zachowanie młodzieży. 

 


