
Regulamin dyskotek i zabaw szkolnych  

w Szkole Podstawowej  im. 24 Lutego 1863 R. w Małogoszczu 

Organizatorzy i opiekunowie 

1. Organizatorem dyskotek i zabaw szkolnych jest Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem. 

2. Organizatorzy dyskoteki zobowiązani są do uzyskania zgody dyrektora szkoły. 

3. Dyskoteki  odbywają się szkole bądź w Domu Kultury w dniach nauki szkolnej w godzinach 

 od 17.00 do 20.00.  

4. Dyskoteka odbywa się w wyznaczonym miejscu. Zabrania się uczestnikom przebywać w innych 

pomieszczeniach. 

5. Nadzór nad przebiegiem dyskoteki pełni dyrektor szkoły lub zastępca dyrektora. 

6. Dyrektor ma prawo odwołać zaplanowaną dyskotekę z ważnych przyczyn / żałoba, zagrożenie 

bezpieczeństwa/ itp. 

7. Opiekę nad uczniami  sprawuje ciągle czterech nauczycieli  ( nauczyciele zmieniają się co godzinę).  

8. Opiekunami są nauczyciele dobrowolnie wyrażający zgodę na pełnienie dyżuru lub wyznaczeni 

przez dyrektora. 

9. Nauczyciel jest zobowiązany do terminowego objęcia dyżuru i do aktywnego jego pełnienia. 

10. Opiekunowie podczas dyskotek sprawują opiekę nad uczniami w wyznaczonych miejscach. 

11. Czuwają nad właściwym przebiegiem dyskoteki. 

12. Mają obowiązek poinformować dyrektora szkoły oraz wychowawcę o nieodpowiednim zachowaniu 

uczniów podczas dyskoteki. 

13. Organizatorzy mają prawo zakończyć dyskotekę przed czasem, jeżeli uznają, że pojawiło się realne 

zewnętrzne lub wewnętrzne niebezpieczeństwo. 

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione podczas dyskoteki rzeczy 

wartościowe np. telefony komórkowe, pieniądze, biżuterię itp./ jeżeli nie zostały one wcześniej 

oddane pod opiekę organizatorów. 

15. Z regulaminem dyskotek zapoznają uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) wychowawcy klas, 

przed każdą dyskoteką mają obowiązek go przypomnieć go uczniom.  

         Uczniowie 

1. W dyskotekach mogą brać udział wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej w Małogoszczu. 

2. Opieką w czasie dyskotek objęci są uczniowie znajdujący się w budynku, w którym odbywa się 

dyskoteka. 

3. Wstępem na dyskotekę jest pisemna zgoda rodzica/ opiekuna prawnego zapewniająca dziecku 

bezpieczeństwo na i z dyskoteki, którą uczeń przekazuje organizatorom przed wejściem na 

dyskotekę (Załącznik nr 1). 

4. Uczeń nie posiadający zgody rodzica/ prawnego opiekuna lub zgoda jest sfałszowana ( podpis 

rodzica) nie zostaje wpuszczony na dyskotekę, o tym fakcie informowany jest rodzic. 

5. Zgody uczestników są przechowywane jak inna dokumentacja szkolna. 

6. Uczniowie wchodzą na dyskotekę w wyznaczonym czasie od godz. 16.50 do 17.30. Po upływie tego 

czasu drzwi zostają zamknięte, uczniowie nie mają możliwości opuszczenia budynku, chyba   że 

rodzic udzielił pisemnej zgody na wcześniejsze opuszczenie dyskoteki . Po opuszczeniu dyskoteki 

uczeń nie ma możliwości powrotu na nią. 

7. Wychowawca ma prawo zakazać udziału w dyskotece uczniowi, który nie przestrzega zasad 

panujących w szkole zawartych w Statucie Szkoły i innych regulaminach szkolnych. 

8. Uczniowie, którzy zostali ukarani naganą dyrektora nie mogą brać udziału w dyskotece. 

9. W czasie dyskotek uczeń zobowiązuje się przestrzegać zasad dobrego zachowania oraz regulaminu. 

10. Zabrania się niebezpiecznych zachowań zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu 

 i życiu uczestników. 

11. Za szkody wyrządzone przez uczniów podczas trwania dyskoteki odpowiadają winni uczniowie  

i ich rodzice/ prawni opiekunowie. 

12. Obowiązuje całkowity zakaz posiadania i palenia papierosów oraz posiadania lub spożywania 

napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających.  

13. Zakazuje się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych.  



14. Wszyscy uczestnicy dyskoteki są zobowiązani dbać o porządek w pomieszczeniach, w których 

odbywa się impreza. Za pozostawienie w czystości pomieszczeń odpowiedzialny jest Samorząd 

Uczniowski wraz z opiekunem i obsługą administracyjną. 

15. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu dyskotek organizator ma prawo usunąć uczestnika  

po wcześniejszym telefonicznym zawiadomieniu rodzica bądź opiekuna. 

16. Ucznia usuniętego z dyskoteki ma obowiązek odebrać  rodzic  lub prawny opiekun. 

17. Wobec ucznia, który naruszył obowiązujący regulamin będą zastosowane procedury wychowawcze, 

o których mowa w Statucie Szkoły. 

 

 

załącznik nr 1 

    ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ W DYSKOTECE SZKOLNEJ  

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/ mojej córki 

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

w dyskotece szkolnej, która odbędzie się dnia……………………………….. w godz. od 17.00 do 20:00                

w Szkole Podstawowej /Domu Kultury w Małogoszczu. 

 Po zakończeniu dyskoteki : -  odbiorę dziecko osobiście. 

                                                 -  pozwalam dziecku wrócić samemu 

 Telefon kontaktowy rodzica/ opiekuna prawnego   …………………………………. 

 Oświadczam równocześnie, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka do 

momentu przybycia do szkoły oraz bezpośrednio po zakończeniu dyskoteki. 

              

   

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

                                                                           czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów  

 

*właściwe podkreślić 


