
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI 

W ZESPOLE SZKÓŁ RZEMIOSŁA                                    

I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE 

 
                                                                                                                                                                                                                                     

1. Szatnia jest pomieszczeniem służącym do przechowywania wierzchniej odzieży      

i butów uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Profilowanego.  

2. Uczniowie po przybyciu do szkoły są zobowiązani do pozostawienia okrycia 

wierzchniego i obuwia w szatni szkolnej. 

3. Otwarcie szatni następuje o godz. 7.15, a zamknięcie 20 minut po zakończeniu 

ostatniej lekcji w danym dniu przez pracowników obsługi odpowiedzialnych           

w danym tygodniu za szatnię szkolną.  

4. Szatnia jest czynna przez cały czas od godziny 7.15 do 12.00, natomiast od 12.00 

jest otwierana 10 minut przed przerwą i zamykana 10 minut po niej. 

5. Uczniowie korzystający z szatni po zmianie obuwia oddają ubranie wierzchnie       

i obuwie pracownikowi obsługi.  

6. Ubrania powinny posiadać wieszaki do zawieszania, a obuwie znajdować się        

w workach lub reklamówkach.  

7. Po przyjęciu kompletu (okrycie wierzchnie + obuwie) pracownik obsługi wydaje 

uczniowi numerek, będący podstawą do wydania pozostawionego ubrania 

właścicielowi. 

8. Szkoła  nie ponosi odpowiedzialności za telefony komórkowe i pieniądze oraz inne 

wartościowe rzeczy pozostawione w szatni.  

9. Uczniowie korzystający z szatni szkolnej zobowiązani są do wykonywania poleceń 

pracowników obsługujących szatnię.  

10. Zostawiając czy odbierając odzież należy ustawić się w kolejce, aby ułatwić pracę 

pracownikom obsługi.  

11. W przypadku zgubienia numerka uczeń ma obowiązek wnieść opłatę w wysokości 

3.50 zł. 

12. Opłatę za zagubiony numerek pobiera pracownik kancelarii szkoły. 

13. W przypadku zgubienia numerka uczeń może odebrać ubranie dopiero po 

skończeniu wszystkich lekcji, jakie w danym dniu ma jego klasa. 

14. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wydane obcej osobie zgodnie                 

z przedstawionym numerkiem. 

15. Uczeń może skorzystać z szatni przed ukończeniem zajęć w przypadku,                    

gdy oprócz numerka ma obowiązujący w szkole druk zwolnienia z lekcji 

poświadczony przez wychowawcę  klasy lub  Dyrektora/ Wicedyrektora Szkoły. 

16. W czasie przerw obowiązuje zakaz przebywania uczniów w szatni.  

 



Załącznik nr 1  

DRUK OŚWIADCZENIA 

 

                                                                                                         Lublin,............... 

......................................... 

(Imię, nazwisko) 

.......................... 

(klasa) 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że w dniu.......................... zgubiłem(am) numerek będący podstawą do 

wydania okrycia wierzchniego z szatni szkolnej. 

 

 

 

………………………………………….. ………................................. 

(podpis pracownika kancelarii)                                                  (podpis ucznia)                                                                            


