
REGULAMIN ORGANIZOWANIA DYSKOTEK 

SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ                

NR 1  W RUMI 

 

1. Organizatorem dyskotek szkolnych jest Samorząd Uczniowski klas IV-VIII (zwanym dalej 

SU ) z opiekunami. 

2. Dyskoteki szkolne odbywają się w terminie wyznaczonym przez SU, po uzgodnieniu                 

z dyrekcją szkoły.   

4. Z ważnej przyczyny dyrekcja szkoły może odwołać planowaną dyskotekę. 

5. Informacja o dyskotece będzie ogłaszana nie później niż tydzień przed zaplanowanym 

terminem na tablicy ogłoszeń dla uczniów oraz na stronie internetowej szkoły. 

 6. O zamiarze zorganizowania dyskoteki szkolnej organizator informuje z 7-dniowym 

wyprzedzeniem Komendę Policji oraz Straż Miejską podając termin i czas zabawy, za 

pośrednictwem dyrektora. 

7. Uczestnikami dyskoteki mogą być tylko uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi. 

8.  W dyskotece mogą uczestniczyć uczniowie naszej szkoły, którzy posiadają zgodę na piśmie 

od rodzica (prawnego opiekuna) zgodnie ze wzorem, który jest załącznikiem do regulaminu. 

Zgodę należy przekazać opiekunowi dyskoteki przed wejściem na zabawę. 

9. Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby spoza szkoły, dotyczy to również 

absolwentów. 

10. Dyskoteki szkolne będą się odbywać w godzinach od 17.00 do 19.00.  Podane godziny 

trwania dyskotek mogą być modyfikowane przez dyrekcję szkoły. 

11. Uczestnicy dyskoteki zobowiązani są do zmiany obuwia. 

12. Uczniowie zostaną wpuszczeni na teren szkoły na 10 minut przez rozpoczęciem zabawy.  

13. Pół godziny po rozpoczęciu dyskoteki nikt z uczniów nie zostanie wpuszczony na zabawę. 

14. Dyskoteki mogą być odpłatne dla uczniów. Środki zebrane od uczestników organizator 

przeznacza na realizację swojej działalności. Cenę biletu wstępu ustala organizator. 

15. Opiekę podczas dyskotek sprawują nauczyciele (według przyjętego harmonogramu).  



16. Dyżurujący nauczyciel jest zobowiązany do terminowego objęcia dyżuru w miejscu 

wskazanym przez organizatora dyskoteki i do aktywnego działania na rzecz respektowania 

regulaminu dyskoteki oraz czynnej troski o bezpieczeństwo uczniów. 

17. Sprzęt muzyczny obsługują wyznaczeni przez opiekunów SU uczniowie, pod nadzorem 

opiekunów dyskoteki. Ci ostatni odpowiadają  za jego przygotowanie,  użytkowanie i zwrot po 

dyskotece. 

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

bezpieczeństwu uczestników imprezy. Niedozwolone jest: 

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

b) bieganie po korytarzach i schodach; 

c) otwieranie okien; 

d) stosowanie agresji fizycznej i psychicznej (popychanie, kopanie, bicie, podstawianie nóg, 

przezywanie, obrażanie, wyzywanie itp.); 

e) siadanie na schodach i  półpiętrach; 

f) śmiecenie, niszczenie mienia i sprzętu szkolnego; 

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

h) publiczne manifestowanie uczuć; 

i) przebywanie w szatni bez uzasadnionej potrzeby; 

j) spożywanie środków spożywczych i używek, których konsumpcję na terenie szkoły 

wykluczają rozporządzenia Ministra Zdrowia i inne przepisy. 

19. Uczeń biorący udział w dyskotece nie może opuszczać budynku w trakcie jej trwania oraz 

może korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń. 

21.Uczniowie mogą wcześniej wyjść z dyskoteki tylko na pisemną prośbę rodzica (opiekuna 

prawnego). 

22. W przypadku, gdy uczeń zostanie odebrany przez rodzica (prawnego opiekuna) w trakcie 

trwania dyskoteki, nie może już na nią powrócić. 

23. Każde zachowanie sprzeczne z tym regulaminem będzie karane zgodnie z zapisami                 

w Statucie Szkoły. 

24. Rodzice / opiekunowie prawni ucznia nieprzestrzegającego postanowień niniejszego 

regulaminu lub Statutu Szkoły, zostają powiadomieni o tym fakcie telefonicznie i zobowiązani 

do niezwłocznego odebrania dziecka z imprezy. 



25. W przypadku podejrzenia o posiadanie przez ucznia niebezpiecznych przedmiotów lub 

środków niedozwolonych, informuje się o tym fakcie rodziców i policję. W tym przypadku 

rodzic jest zobowiązany zgłosić się niezwłocznie do szkoły. 

26. Straty materialne wynikłe podczas dyskotek pokrywane są przez rodziców sprawców 

zdarzenia po rozmowie z dyrektorem szkoły.  

27.Organizatorzy nie odpowiadają za pozostawione na terenie szkoły, podczas odbywającej 

się dyskoteki, rzeczy wartościowe (np. telefony komórkowe, biżuterię itp.) 

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

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

 

Załącznik nr 1   

ZGODA NA UDZIAŁ W DYSKOTECE SZKOLNEJ 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………... (imię i nazwisko) 

klasa ….....     w dyskotece szkolnej dnia ……………. na terenie Szkoły Podstawowej nr 1        

w Rumi, w godzinach  17:00 - 19:00. Biorę odpowiedzialność za powrót mojego dziecka do 

domu po zakończonej dyskotece. Deklaruję, że zapoznałem się z Regulaminem organizowania 

dyskotek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Rumi. 

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

Imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna)                                                                      podpis rodzica (prawnego opiekuna 

telefon kontaktowy ….................................... 

 


