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ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 W GDAŃSKU 
w związku z pandemią Covid-19 

1. Szatnia jest czynna w godzinach 6:30-17:00.  
2. Z szatni szkolnej korzystają wyłącznie uczniowie szkoły i dzieci oddziałów 

przedszkolnych podczas trwania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 
3. Zaleca się stosowanie dystansu 1,5 metra między osobami przebywającymi w szatni. 
4. Uczniowie zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki. 
5. Uczniowie pozostawiają okrycie wierzchnie i obuwie w wyznaczonych boksach przed 

zajęciami i odbierają je po skończonych zajęciach. Wszystkich uczniów i dzieci 
oddziałów przedszkolnych obowiązuje zmiana obuwia. Ubrania powinny mieć wieszaki 
do zawieszenia, a obuwie zmienne przechowuje się w workach lub torbach. 

6. Uczniowie w szatni przebywają w celu: 
   a) pozostawienia odzieży wierzchniej i obuwia; 
   b) przygotowania się na zajęcia wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej. 

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

8. Po wyjściu z szatni na zajęcia lekcyjne uczniowie dezynfekują ręce lub myją je wodą  
z mydłem.  

9. Podczas zajęć lekcyjnych schodzenie do szatni jest zabronione, z wyjątkiem sytuacji 
szczególnych, np. zwolnienie ucznia z części zajęć na pisemną prośbę opiekuna 
lub nauczyciela (okazaną pracownikowi obsługi), wyjścia na konkursy, zawody 
pozaszkolne, itp. Wówczas wydanie rzeczy uczniowi odbywa się w obecności 
pracownika szkoły. 

10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. 
11. W celu należytego zabezpieczenia odzieży uczniów, szatnia jest zamykana na klucz  

i otwierana wyłącznie przez pracownika szkoły.  
12. Dla uczniów korzystających z szatni po godzinie 17:00 otwarta jest szatnia nr „0”. 
13. Po zakończeniu zajęć uczniowie udają się do szatni pod opieką nauczyciela, który 

realizował w oddziale ostatnią lekcję w tym dniu. Nauczyciele uczący w klasach 1-3 
mają obowiązek dopilnowania uczniów podczas opuszczania szatni. 

14. Nauczyciel wychowania fizycznego planujący przeprowadzenie zajęć na boisku 
szkolnym, wymagających założenia okrycia wierzchniego lub zmiany obuwia, zgłasza 
pracownikom obsługi wyjście z klasą. 

15. Podczas przerw śródlekcyjnych opiekę nad uczniami w szatni sprawują dyżurujący tam 
nauczyciele. 

16. W szatni mogą przebywać wyłącznie opiekunowie dzieci oddziałów przedszkolnych, 
uczniów klas pierwszych (tylko we wrześniu) oraz uczniów niepełnosprawnych zgodnie 
z wydanymi identyfikatorami. 

17. Opiekunowie oczekujący na dzieci w szatni zobowiązani są do zakrywania ust i nosa 
przy pomocy maseczki oraz zachowania dystansu 1,5 metra między innymi osobami. 

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

19. Sprawy nieobjęte regulaminem będą indywidualnie rozpatrywane przez Dyrektora 
Szkoły. 

20. Zasady korzystania z szatni szkolnej wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 r. 

 


