
Zasady użytkowania szatni i szafek szkolnych 

w ULO w Toruniu 

1. Z szatni szkolnej korzystają wyłącznie uczniowie Szkoły zgodnie z ustalonym planem zajęć. 

2. Każdy uczeń ma przydzieloną szafkę. Uczniowie mogą korzystać tylko z szafki, która została 

im przydzielona. Uczniowie nie mogą udostępnić szafki innym uczniom. 

3. Okrycia wierzchnie uczniowie pozostawiają w szatni w szafkach. W szafkach uczniowie 

pozostawiają także książki, pomoce naukowe oraz inne przedmioty związane z edukacją. 

4. Okrycia wierzchnie uczniowie mogą pozostawić na wieszakach  pojedynczo, na co drugim 

miejscu na zawieszenie odzieży.  

5. Uczniowie nie grupują się w szatni. Po pozostawieniu odzieży w szatni niezwłocznie 

przemieszczają się pod salę lekcyjną, w której odbywać się będą zajęcia danej klasy/grupy. 

6. Uczniowie nie mogą przebywać w szatni podczas lekcji i przerw śródlekcyjnych. 

7. Uczniów obowiązują ogólne zasady zachowania i postępowania obowiązujące w szkole, w 

tym przestrzeniach wspólnych. 

8. Uczniowie  dbają o swoje i wspólne mienie pozostawione w szatni. 

9. O wszelkich nieprawidłowościach na terenie szatni/szkoły należy niezwłocznie powiadomić 

nauczyciela prowadzącego zajęcia lub nauczyciela dyżurującego. 

10. Uczniowie ponoszą odpowiedzialność za zawartość szafki. Dbają o należyte ich 

użytkowanie i poszanowanie. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki 

napisów, rysunków oraz innych działań mających skutek trwały. 

11. Zabrania się przechowywania w szafkach przedmiotów wartościowych. Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za pozostawione bez opieki i zabezpieczenia rzeczy będących własnością 

uczniów.  Za pozostawienie przedmiotów wartościowych w szafkach szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności. 

12. Ewentualne kradzieże/zaginięcia/zagubienia mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki 

szafki uczeń powinien zgłosić w sekretariacie Szkoły. 

13. Pod koniec roku szkolnego uczeń korzystający z szafki zobowiązany jest do jej opróżnienia 

i oddania klucza odpowiedzialnemu za szafki pracownikowi Szkoły. 

14. Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia 

niniejszego Regulaminu. 

15. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Szkoły oraz w szatni. 

16. W przypadku łamania postanowień Regulaminu stosuje się zapisy Statutu Szkoły oraz 

obowiązujące przepisy prawa. 


