REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH
ORGANIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
IM. JANA PAWŁA II
W RUDNIKU NAD SANEM

1. Dyskoteki odbywają się w szkole, w dniach nauki szkolnej, w godzinach od 15:30 do
20:00. Podane godziny trwania dyskotek mogą być modyfikowane przez Dyrekcję
Szkoły.
2. Organizatorem dyskotek jest Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami, który musi
uzyskać od dyrektora szkoły zgodę na organizację zabawy w terminie co najmniej 7 dni
od planowanej zabawy.
3. Dyskoteki szkolne są odpłatne. Cenę biletu ustalają opiekunowie SU.
4. Uczeń po opłacie wstępu zostanie wpisany przez skarbnika SU na listę uczestników
dyskoteki.
5. Uczestnikami dyskotek szkolnych mogą być wyłącznie uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II. Wyjątek stanowi dyskoteka choinkowa, podczas
której może brać udział zarówno młodsze rodzeństwo uczniów jak i ich rodzice oraz
organizatorzy oprawy muzycznej i zabaw dla uczniów.
6. Uczniowie, którzy zostali ukarani naganą dyrektora szkoły, nie mogą brać udziału
w szkolnych dyskotekach.
7. Na udział ucznia w dyskotece zgodę wyrażają rodzice (opiekunowie), którzy
odpowiadają również za bezpieczny powrót swojego dziecka do domu.
8. Z dyskotek uczniowie odbierani są przez rodziców. Wyjątek stanowi wcześniejsze
podpisanie zgody rodzica na samodzielny powrót dziecka do domu, która jest
w posiadaniu wychowawcy. Uczeń ma obowiązek dostarczyć wychowawcy zgodę na
samodzielny powrót do domu najpóźniej dzień przed planowaną dyskoteką.
9. Uczeń biorący udział w dyskotece nie może samodzielnie bez podpisanej zgody
opuszczać budynku szkoły w trakcie jej trwania. W przypadku stwierdzenia, że uczeń
samowolnie opuścił budynek, nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców
(opiekunów) o tym fakcie.
10. Nauczyciele i rodzice (z każdej klasy minimum dwie osoby) odbywający dyżury
w wyznaczonych miejscach zobowiązani są do utrzymania porządku w czasie dyskoteki
oraz

czuwanie

nad

bezpieczeństwem

uczestników

dyskoteki,

jak

również

niedopuszczenie do niewłaściwych form zabawy.
11. Nad przebiegiem dyskoteki nadzór pełni jeden z opiekunów samorządu uczniowskiego.

12. Opieką w czasie dyskoteki objęci są tylko uczniowie, którzy znajdują w budynku
szkoły.
13. Na dyskotece obowiązuje obuwie zmienne oraz zasady dobrego zachowania zgodnie
z zasadami panującymi w naszej szkole.
14. Zakazuje się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych.
15. Organizatorzy dyskoteki nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione na terenie
szkoły rzeczy wartościowe (np. telefony komórkowe, biżuterię, pieniądze itp.).
16. Uczniowie poszczególnych klas zobowiązani są do pozostawienia w czystości szkoły
po dyskotece (sale lekcyjne, korytarze i inne wykorzystywane pomieszczenia).
17. Straty materialne wynikłe podczas dyskoteki pokrywane są przez rodziców sprawcy
bądź sprawców, a w razie ich nie ustalenia - z zysku osiągniętego przez organizatorów.
18. W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające
bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu uczestników dyskoteki (np.: zaczepki, bójki,
wymuszenia itp.).
19. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu organizator ma
prawo usunąć uczestnika dyskoteki z budynku szkoły (po telefonicznym zawiadomieniu
rodzica bądź opiekuna) bez zwrotu opłaty za wstęp lub zakończyć dyskotekę przed
czasem.
20. Uczestnika dyskoteki usuniętego za nieprzestrzeganie Regulaminu musi ze szkoły
osobiście odebrać rodzic bądź opiekun.
21. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wraz z wychowawcami ma obowiązek
poinformowania dyrektora szkoły o złym zachowaniu uczniów podczas szkolnych
dyskotek.
22. Wychowawcy zobowiązani są do zapoznania uczniów z regulaminem dyskotek.
23. Regulamin dyskotek szkolnych jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ DZIECKA W DYSKOTECE
Ja: ..............................................................................., wyrażam zgodę na uczestnictwo
mojego syna/mojej córki..........................................................., ucznia kl. .....................
w dyskotece szkolnej, która odbędzie się dn. ......................., w godz. ........................... .
*Niepotrzebne skreślić
*Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku bezpiecznego przybycia do szkoły
i powrotu do domu.
*Wyrażam zgodę na samodzielne przyjście i powrót dziecka do domu po
dyskotece szkolnej.
...........................................

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

Miejscowość i data

podpis rodzica / opiekuna

INFORMACJA

Wychowawca klasy ............. informuje, że w związku ze złym zachowaniem/otrzymaną
naganą wychowawcy uczeń/uczennica ............................................................., zgodnie
z zasadami zawartymi w Regulaminie Dyskotek Szkolnych, nie może on uczestniczyć
w dyskotece szkolnej, która odbędzie się
dn. ........................................ .

................................................
podpis wychowawcy

............................................
podpis rodziców/opiekunów

..........................................................
miejscowość i data

