
REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH 

W SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W WOŁOMINIE 

Uchwalono na podstawie: 

1) 39 ust. 1 z 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 256, 

poz.2572 ze zm.) 

2) Statutu szkoły 

 

1. Dyskoteki odbywają się w terminie wyznaczonym przez Samorząd Uczniowski. 

2.  Informacja o dyskotece będzie podawana na dwa tygodnie przed planowaną dyskoteką. 

3. W dyskotekach mogą uczestniczyć uczniowie, którzy: 

a) na co najmniej dwa dni przed terminem dyskoteki dostarczyli pisemną zgodę rodziców na 

udział w imprezie (do wychowawcy klasy) 

b) mają zgodę wychowawcy – brak kar ograniczających prawo do uczestnictwa w zabawach 

szkolnych. 

4. Wychowawca klasy na dwa dni przed terminem dyskoteki: 

a) sporządza listę osób, uczestniczących w dyskotece 

b) przekazuje listę opiekunowi Samorządu Uczniowskiego 

5. Dyrektor szkoły po sprawdzeniu dokumentacji związanej z organizacją dyskoteki wyraża 

zgodę lub odmawia. 

6. Opiekę podczas dyskotek sprawują wychowawcy i nauczyciele według przyjętego 

harmonogramu. 

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

8. Dyżurujący nauczyciel jest zobowiązany do punktualnego objęcia dyżuru w miejscu 

wskazanym przez organizatora dyskoteki i aktywnego jego pełnienia. 

9. Podczas dyskotek należy dbać o porządek i odpowiednie zachowanie uczniów. 

10. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, posiadania lub spożywania napojów 

alkoholowych oraz zażywania środków odurzających, czy wspomagaczy. 

11. Złamanie tego zakazu spowoduje przerwanie dyskoteki dla wszystkich jej uczestników. 

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

bezpieczeństwu uczestników. 

13. Zakazuje się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych. 



14. Uczeń biorący udział w dyskotece nie może opuszczać budynku w trakcie jej trwania, 

może korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń. 

15. Opiekunowie mają obowiązek informowania dyrektora szkoły o niewłaściwym 

zachowaniu uczniów w czasie dyskoteki – każde niewłaściwe zachowanie będzie karane 

zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły. 

16. Uczestnika dyskoteki usuniętego za nieprzestrzeganie tego regulaminu muszą osobiście 

odebrać rodzice lub prawni opiekunowie. 

17. W przypadku naruszenia porządku, który nosi znamiona przestępstwa, dyrekcja szkoły ma 

obowiązek poinformowania o tym policji. 

18. Straty materialne powstałe podczas dyskoteki z winy uczestników pokrywane są przez 

rodziców sprawców zdarzenia, po rozmowie z dyrektorem szkoły. 

19.  Uczniowie nie mogą opuszczać dyskoteki przed jej zakończeniem (wyjątek – pisemna 

zgoda rodziców lub prawnych opiekunów). 

20. Po zakończeniu dyskoteki uczniowie są odbierani przez rodziców. Wyjątek stanowi 

wcześniejsze podpisanie zgody na samodzielny powrót. 

21. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

22. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania uczniów z regulaminem, a uczniowie 

do potwierdzenia tego własnoręcznym podpisem. 

23.Niestosowanie się do regulaminu spowoduje natychmiastowe konsekwencje przewidziane 

szkolnym regulaminem kar i nagród. 

24. Zmian w niniejszym regulaminie można dokonać na wniosek dyrektora szkoły, rady 

pedagogicznej, samorządu uczniowskiego. 

 

Podstawa prawna 

Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 

ze zm.) – art. 39 ust.1. 


