
REGULAMIN 

ORGANIZACJI  DYSKOTEKI 

w Zespole Szkół w Krzywiniu 

 

1.  Organizatorem dyskoteki  jest Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem.    

2.  Dyskoteka  odbywa się w godzinach od 17.00 do 20.00 

3. Uczeń który chce uczestniczyć w dyskotece zobowiązany jest dostarczyć  do organizatora  pisemną 

zgodę  rodzica / opiekuna prawnego  na udział w dyskotece                                

4. Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby obce. Wyjątek stanowią osoby zaproszone. 

Na obecność tych osób wyraża zgodę opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

5. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego korytarze, toalety i inne wykorzystywane 

pomieszczenia odpowiedzialni są pracownicy obsługi oraz uczniowie organizujący dyskotekę wraz 

z opiekunem (m.in. pomoc w posprzątaniu po dyskotece ).  

6. Aby zapewnić bezpieczeństwo bawiących się uczniów podczas dyskoteki, opiekę sprawują 

nauczyciele i wychowawcy klas .  

7. Podczas dyskoteki uczniowie nie mają prawa opuszczać imprezy bez powiadomienia i zgody 

nauczyciela.  

8. Dyskoteka powinna się odbywać w wyodrębnionej części budynku lub miejscu wskazanym przez 

organizatorów. Obowiązuje zakaz wnoszenia urządzeń niebezpiecznych oraz środków 

spożywczych (napojów energetycznych , używek czy alkoholu) niezgodnych ze statutem szkoły. 

9.Uczniowie, którzy zostali ukarani zawieszeniem w prawie uczestniczenia w zajęciach 

pozalekcyjnych lub naganą dyrektora szkoły nie mogą brać udziału w szkolnych dyskotekach.  

10. Należy zabezpieczyć możliwość wtargnięcia  osób niepowołanych.  

11. Aby zwiększyć bezpieczeństwo można zgłosić termin i miejsce organizacji dyskoteki policji, a 

nawet poprosić o patrolowanie otoczenia szkoły przez policję podczas trwania zabawy.  

12. Po zakończeniu dyskoteki za bezpieczeństwo uczniów i ich bezpieczny powrót do domu 

odpowiadają rodzice uczniów.  

     Mają oni obowiązek odbierania dzieci   o punktualnej godzinie kończącej dyskotekę, bądź 

wyrażenia woli samodzielnego powrotu do domu (dotyczy osób miejscowych) przez złożenie 

odpowiedniej deklaracji na zgodzie.  

     W przypadku zapewnienia odwozów przez szkołę rodzic zobowiązany jest odebrać dziecko z 

przystanku, bądź wyrażenia woli samodzielnego powrotu do domu ( po opuszczeniu 

autobusu) przez złożenie odpowiedniej deklaracji na zgodzie. 
13. Jeśli rodzic nie może osobiście zapewnić dziecku bezpiecznego powrotu do domu, musi złożyć 

organizatorom pisemną zgodę na opuszczenie przez ucznia dyskoteki samodzielnie lub z osoba 

inną niż  rodzic/prawny opiekun.  

14. W przypadku nieprzestrzegania ogólnie przyjętych zasad organizator ma obowiązek powiadomić 

rodziców ucznia oraz usunąć uczestnika dyskoteki z budynku szkoły.  

15 . Obowiązki organizatora.  

1. Zebranie informacji o ilości uczestników zabawy.  

2. Ustalenie warunków imprezy i uzyskanie zgody dyrektora lub wicedyrektora szkoły.  

3. Przydzielenie uczniom zadań związanych z przygotowaniem zabawy.  

4. Nadzorowanie przebiegu prac przygotowawczych.  

5. Zobowiązanie uczniów do pomocy w sprzątaniu i czuwania nad bezpieczeństwem podczas 

dyskoteki.  

6. Zapoznanie z uczestników z regulaminem dyskoteki  

7. Przygotowanie listy osób do opieki podczas dyskoteki.  

8. Nadzorowanie i kierowanie pracami porządkowymi po zakończeniu dyskoteki.  

9. Właściwe reagowanie (zgodnie z regulaminem, statutem szkoły) w sytuacji niewłaściwego 

zachowania ucznia.  

10. Przestrzeganie terminów rozpoczęcia i zakończenia zabawy.  

11. Zapewnienie dostępu do telefonu i apteczki.  

12. W przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa uczniów bądź budynku  zawiadomienie 

dyrektora lub wicedyrektora szkoły. 

A poza tym Samorząd Uczniowski zapewnia:  szaloną zabawę,  miły nastrój , fantastyczną muzykę            

i genialną atmosferę.  

 Życzymy udanej zabawy  


