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Regulamin szatni  
w Przedszkolu nr 15 w Gdańsku 

 

1. Dzieci przebywają w szatni tylko pod opieką osób dorosłych. 
 

2.  Szatnia służy wyłącznie do przebierania się i zmiany obuwia oraz przechowywania ubrań 
dzieci uczęszczających do przedszkola. Ze względu na małą powierzchnię szatnia nie jest 
miejscem wspólnej zabawy dziecka z rodzicem i miejscem spotkań towarzyskich.  

 

3.  W trakcie ubierania dzieci przez rodziców zabrania się sadzania dziecka na szafkę 
ubraniową. Korzystamy tylko  z ławeczek.  

 

4.  Każdy przedszkolak ma przydzieloną i podpisaną szafkę, w której powinny znajdować się 
tylko niezbędne i potrzebne rzeczy. Odzież dziecka powinna być oznakowana, podpisana w 
taki sposób, aby dziecko mogło rozpoznać własną garderobę. 

 

5. Szatnia nie jest miejscem do przechowywania sprzętów typu: rowery, hulajnogi, 
wózki, sanki, krzesełka samochodowe. W szafkach nie przechowujemy: przedmiotów 
szklanych, napojów, żywności oraz leków, brudnej odzieży. 

 

6.  Przebierający się powinien zawsze zostawić po sobie ład i porządek. 
 

7.  Dzieciom nie wolno zabierać części garderoby, przedmiotów itd. z szafek innych dzieci. 
 

8.  Ze względów bezpieczeństwa zabrania się: biegania, wchodzenia do pomieszczeń 
służbowych.  

 

9.  Personel przedszkola nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni. 
 

10.  Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek zwrócić uwagę tym, którzy nie przestrzegają 
zasad zawartych w tym Regulaminie i zgłosić ten fakt dyrektorowi przedszkola. 

 

11.  W ubieraniu i rozbieraniu się dzieci na podwórko w ciągu dnia pomagają pracownicy 
przedszkola (nauczyciele i personel obsługowy). Dzieci, które potrzebują pomocy przy 
ubieraniu lub rozbieraniu spokojnie oczekują na swoją kolej. 

 

12.  Dzieci ubierając się zajmują miejsce przy swoich szafkach indywidualnych. 
 

13.  Dzieci nie wchodzą w butach do sali, łazienki  i na schody. 
 

14. Grupa dzieci porusza się po schodach pod opieką nauczyciela lub pracownika obsługi. 
 

15. Rodzice są odpowiedzialni są za bezpieczeństwo swoich dzieci w szatni przedszkola podczas 
przyprowadzania  i odbierania dziecka z przedszkola. Dotyczy to również  zabezpieczenia 
dzieci przed niekontrolowanym wyjściem z budynku. 
 

16. W związku z przewężeniem korytarza uprasza się o zwrócenie szczególnej uwagi na 
otwierające się drzwi od zaplecza.  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.05.2022 


