
 

REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH 

Szkoła Podstawowa im. R. W. Berwińskiego w Zaniemyślu 

 

1. Dyskoteki szkolne odbywają się w terminach zaproponowanych przez członków 

Samorządu Uczniowskiego, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. 

2. W przypadku braku wystarczającej liczby opiekunów, dyskoteka może zostać odwołana.  

3. Z ważnego powodu dyrektor szkoły może odwołać planowaną dyskotekę (np. żałoba 

narodowa, zagrożenie bezpieczeństwa itp.). 

4. Informacja o dyskotece jest ogłaszana 5 dni przed zaplanowanym terminem.  

5. 3 dni przed planowaną dyskoteką, dyrektor szkoły powiadamia dzielnicowego w 

Zaniemyślu o odbywaniu się imprezy. 

6. Dyskoteki odbywają się w godzinach od 16.00 do 19.00. Podane godziny trwania dyskotek 

mogą być modyfikowane przez dyrekcję szkoły. 

7. Po rozpoczęciu dyskoteki drzwi szkoły zostają zamknięte. Uczniowie biorący udział w 

dyskotece nie mogą opuszczać budynku w trakcie jej trwania. Mogą korzystać tylko z 

wyznaczonych pomieszczeń. 

8. Dyskoteki szkolne mogą być odpłatne dla uczestników. O wydatkowaniu zebranych 

środków oraz o cenie biletu decydują opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w 

porozumieniu z dyrekcją szkoły. 

9. W dyskotece mogą uczestniczyć tylko uczniowie, którzy posiadają zgodę na piśmie od 

rodzica zgodnie ze wzorem, który jest załącznikiem do regulaminu. 

10. Uczniowie mają obowiązek dostarczyć wychowawcy w.w. zgodę najpóźniej na dzień 

przed dyskoteką. Na podstawie zebranych deklaracji wychowawca sporządza listę uczniów 

mogących wziąć udział w dyskotece, którą dostarcza w dniu dyskoteki organizatorowi. 

11. W przypadku, gdy na ucznia nałożona jest przez wychowawcę kara ograniczająca prawo 

do uczestnictwa w zabawach szkolnych, pomimo ewentualnej zgody rodzica, uczeń nie może 

wziąć udziału w dyskotece. 

12. W dyskotekach nie mogą brać udziału osoby spoza szkoły, dotyczy to również 

absolwentów. 

13. Opiekę nad uczniami podczas dyskotek sprawują nauczyciele. 

14. Podczas dyskotek należy dbać o porządek i odpowiednie zachowanie.  

15. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz e-papierosów, picia alkoholu, 

zażywania środków odurzających i psychoaktywnych. Złamanie zakazu skutkuje 

przerwaniem dyskoteki przez organizatora. 

16. W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające 

bezpieczeństwu uczestników imprezy. Niedozwolone jest przede wszystkim: 

a) wchodzenie na stoły, krzesła lub inne elementy wyposażenia; 

b) bieganie po korytarzach i schodach; 

c) otwieranie okien; 

d) stosowanie agresji fizycznej i psychicznej; 

e) śmiecenie, niszczenie mienia i sprzętu szkolnego; 

f) noszenie przy sobie niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów; 

g) przebywanie w toalecie bez uzasadnionej potrzeby. 

Wszelkie niewłaściwe, zagrażające bezpieczeństwu zachowania, uczniowie zobowiązani są 

zgłaszać opiekunom. 

17. W przypadku, gdy uczeń zostanie odebrany przez rodzica w trakcie trwania dyskoteki, nie 

może już na nią powrócić. 

18. W przypadku uczniów nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu, 



organizator dyskoteki powiadamia o tym fakcie rodziców (w uzasadnionych sytuacjach 

także policję). Uczestnika dyskoteki odsuniętego za nieprzestrzeganie regulaminu muszą 

osobiście odebrać rodzice. 

19. Rodzice mogą wyrazić pisemną zgodę na samodzielny powrót ich dziecka do domu. 

Wszyscy pozostali uczniowie muszą zostać odebrani przez rodziców lub osoby przez nich 

pisemnie upoważnione. 

20. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (korytarze, toalety i inne 

wykorzystywane pomieszczenia) odpowiedzialni są: pracownicy obsługi (sprzątanie po 

dyskotece) oraz uczniowie organizujący dyskotekę wraz z opiekunem (pomoc w sprzątaniu 

po dyskotece). 

21. Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów z regulaminem dyskotek. 

22. Regulamin dyskotek szkolnych jest dostępny na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 

Regulamin zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2018. 

 



Załącznik 
 

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W DYSKOTECE SZKOLNEJ 

 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki …………………………....................………… (imię i nazwisko) klasa …..... 

w dyskotece szkolnej w dniu ……………………... na terenie Szkoły Podstawowej w Zaniemyślu przy ul. 

Poznańskiej 28, w godzinach.......................................                                                                                                  

Telefon kontaktowy …................................... 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (właściwe podkreślić) na samodzielny powrót dziecka do domu. 

Upoważniam do odbioru dziecka......................................................................... 

                                                                                                                

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

             miejsce zamieszkania 

                                                                                             ________________________________________ 

                                                                                             Data, podpis rodzica 

 

 

 


