Regulamin Dyskotek Szkolnych w Zespole Szkół w Choroszczy
1. Zabawy szkolne to uroczystości wynikające z programu wychowawczego oraz tradycji szkoły.
2. Na początku roku szkolnego ustala się liczbę dyskotek szkolnych.
3. Dyskoteki odbywają się w terminie wyznaczonym przez Samorząd Uczniowski.
4. Informacja o dyskotece będzie ogłaszana tydzień przed zaplanowanym terminem.
5. Dyskoteki

szkolne

mogą

się

odbywać

w

godzinach

od

16:00

do

20:30.

Piętnaście

minut

po rozpoczęciu dyskoteki drzwi szkoły zostają zamknięte i nikt nie może zostać wpuszczony.
6. Dyskoteki szkolne mogą być odpłatne dla uczestników. O wydatkowaniu zebranych środków decydują
opiekunowie

Samorządu

Szkolnego

wraz

z

uczniami.

Cenę

biletu

ustalają

opiekunowie

w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim. Podczas dyskoteki mogą być sprzedawane napoje
w sklepiku szkolnym lub przez SU.
7. W dyskotece mogą uczestniczyć uczniowie, którzy mają zgodę wychowawcy na udział w dyskotece
(brak kar ograniczających prawo uczestnictwa w zabawach szkolnych).
8. Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby spoza szkoły.
9. Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się ze wstępną organizacją dyskoteki, wyraża zgodę na nią lub odmawia.
10. W przypadku braku wystarczającej liczby opiekunów, dyskoteka może zostać odwołana.
11. Z ważnej przyczyny Dyrektor Szkoły może odwołać planowaną dyskotekę (np. żałoba, zagrożenie
bezpieczeństwa, złamanie regulaminów szkoły, itp.).
12. Opiekę podczas dyskotek sprawują nauczyciele (według przyjętego harmonogramu), rodzice oraz
opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.
13. Zadaniem

nauczyciela

–

organizatora

jest

zapoznanie

opiekunów

z

regulaminem

i rozdysponowanie im zadań, przestrzeganie terminów rozpoczęcia i zakończenia zabawy, zapewnienie
dostępu do telefonu, a w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa uczniów bądź budynku
szkolnego zawiadomienie Komendy Policji (tel. 997; 112).
14. Dyżurujący nauczyciel jest zobowiązany do terminowego objęcia dyżuru w miejscu wskazanym przez
organizatora dyskoteki i do aktywnego działania na rzecz respektowania regulaminu oraz czynnej troski o
bezpieczeństwo uczniów.
15. Podczas

pełnienia

dyżuru

każdy nauczyciel

sprawuje

opiekę

nad

osobami

znajdującymi

się

w miejscu jego dyżuru.
16. W czasie dyskotek obowiązują wszelkie zasady dobrego zachowania oraz odpowiedniego stroju
i wyglądu, zgodnie z zasadami panującymi w szkole.
17. Na dyskotekach uczniowie z SU są odpowiedzialni za przygotowanie sprzętu grającego oraz odpowiedniej
muzyki.
18. W szkole i na dyskotece szkolnej obowiązuje całkowity zakaz palenia e-papierosów, papierosów, picia
alkoholu i zażywania środków niedozwolonych.
19. Kategorycznie zabrania się wnoszenia na teren Szkoły wyżej wymienionych substancji.
20. Złamanie zakazu z punktu 18 i 19 spowoduje przerwanie dyskoteki oraz wezwanie policji.

21. W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające bezpieczeństwu
uczestników imprezy (m.in. wchodzenie na stoły, krzesła lub inne elementy wyposażenia, zaczepki, bójki,
wymuszenia, ordynarne zachowanie).
22. Zakazuje

się

wnoszenia

na

teren

szkoły

przedmiotów

niebezpiecznych.

Przedmioty wartościowe są wnoszone na własną odpowiedzialność ucznia.
23. Nie wolno samodzielnie otwierać okien.
24. W czasie dyskoteki uczniowie nie mają prawa przebywać w szatni bez uzasadnionej potrzeby.
25. Uczeń biorący udział w dyskotece nie może opuszczać budynku szkoły w trakcie jej trwania oraz może
korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń.
26. Z dyskotek szkolnych uczniowie są odbierani przez rodziców. Wyjątek stanowi wcześniejsze podpisanie
zgody

rodzica

na

samodzielny

powrót

dziecka

do

domu

wg

wzoru

zamieszczonego

w niniejszym regulaminie.
27. Opiekunowie i uczniowie mają obowiązek informowania Dyrektora Szkoły (lub osobę, która go zastępuje) o
niewłaściwym zachowaniu uczniów podczas szkolnych dyskotek – każde takie zachowanie będzie karane
zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.
28. Uczniowie nieprzestrzegający postanowień niniejszego regulaminu lub Statutu Szkoły zostają skierowani do
pełniącego dyżur Dyrektora Szkoły (lub osoby, która go zastępuje), który powiadamia o tym wychowawcę
oraz rodziców.
29. Uczestnika dyskoteki usuniętego za nieprzestrzeganie regulaminu muszą osobiście odebrać rodzice lub
opiekunowie prawni.
30. W przypadku podejrzenia o posiadanie niebezpiecznych przedmiotów lub środków niedozwolonych
informuje się o tym fakcie rodziców i policję. W tym przypadku rodzić/opiekun prawny jest zobowiązany
zgłosić się niezwłocznie do szkoły.
31. W sytuacji naruszenia porządku, który nosi znamiona przestępstwa, Dyrektor Szkoły ma obowiązek
poinformować o tym policję.
32. Straty materialne wynikłe podczas dyskotek pokrywane są przez rodziców/opiekunów prawnych sprawców
zdarzenia po rozmowie z Dyrektorem Szkoły.
33. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (korytarze, toalety i inne wykorzystywane pomieszczenia)
odpowiedzialni są: pracownicy obsługowi (sprzątanie po dyskotece) oraz uczniowie organizujący dyskotekę
wraz z opiekunem (pomoc w sprzątaniu po dyskotece).
34. Na dyskotece obowiązuje zmiana obuwia. Zakaz obuwia typu „szpilki”.
35. Opiekunowie

SU

wraz

z

wychowawcami

klas

są

zobowiązani

do

zapoznania

uczniów

z regulaminem dyskotek szkolnych.
36. Zmian w niniejszym

regulaminie można

dokonać na początku

każdego semestru

na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego.
37. Regulamin obowiązuje od chwili jego ogłoszenia.

szkolnego,

Podstawa prawna
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.).
Ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze
zm.).

Załącznik:
Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo ucznia w dyskotece szkolnej:
Ja……………………………………...........................jako rodzic/prawny opiekun*
(imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna)
mojego dziecka………………….……………………….........
( imię i nazwisko ucznia)
ucz. kl. ………. wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w dniu………........w godz. …………….....
w dyskotece szkolnej, która odbędzie się w Zespole Szkół w Choroszczy.
Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na:
samodzielny powrót dziecka do domu / odbiorę dziecko osobiście* .
(*niepotrzebne skreślić)
………………………………………
(data i podpis rodzica)

