
REGULAMIN  DYSKOTEK  SZKOLNYCH 
 

1. Dyskoteki odbywają się w terminie ustalonym przez samorząd uczniowski, w uzgodnieniu 

z dyrektorem szkoły. 

 2. Organizator zgłasza dyrektorowi propozycję dyskoteki najpóźniej tydzień przed jej terminem. 

3. W dyskotekach mogą uczestniczyć uczniowie, którzy: 

- przed terminem dyskoteki dostarczyli opiekunowi samorządu uczniowskiego pisemną zgodę  

  rodziców na udział w imprezie, 

- nie mają kar ograniczających prawo uczestnictwa w zabawach szkolnych. 

4. Dyrektor szkoły, po sprawdzeniu dokumentacji przedstawionej przez nauczyciela, związanej z 

organizacją dyskoteki na 3 dni przed jej terminem, podejmuje decyzję wyrażając zgodę lub  odmowę. 

5. Z ważnej przyczyny dyrektor szkoły może odwołać planowaną dyskotekę. 

6. Opiekę podczas dyskoteki sprawują nauczyciele(wg przyjętego harmonogramu) oraz opiekun 

samorządu uczniowskiego. 

7. Dyżurujący nauczyciel jest zobowiązany do punktualnego objęcia dyżuru i aktywnego działania na 

rzecz respektowania regulaminu oraz czynnej troski o bezpieczeństwo uczniów. 

8. Podczas dyskoteki należy dbać o porządek i odpowiednie zachowanie osób uczestniczących. 

9. W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowanie zagrażające bezpieczeństwu 

uczestników dyskoteki (np. wchodzenie na ławki, drabinki, zaczepki, bójki, wymuszenia). 

10. Zakazuje się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych. 

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

może korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń. 

12. Uczestnika dyskoteki usuniętego za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu muszą 

osobiście odebrać rodzice lub opiekunowie prawni, po zawiadomieniu ich przez organizatora 

dyskoteki. 

13. Straty materialne wynikłe podczas dyskoteki pokrywane są przez rodziców sprawców zdarzenia po 

rozmowie z dyrektorem szkoły. 

14. Uczniowie nie mogą opuszczać dyskoteki przed jej skończeniem, chyba że posiadają pisemną zgodę 

rodziców. 

15. Rodzice organizują bezpieczny odbiór dzieci ze szkoły po dyskotece. 

16. Za pozostawienie obiektu szkolnego w czystości odpowiedzialni są organizatorzy. 

17. Opiekun samorządu uczniowskiego jest zobowiązany do zapoznania uczniów z regulaminem 

dyskotek szkolnych. 

18. Niestosowanie się do regulaminu spowoduje natychmiastowe konsekwencje przewidziane 

w szkolnym regulaminie kar i nagród zawartym w statucie szkoły. 

19. Organizatorzy dyskoteki przejmują odpowiedzialność za mienie szkolne, powstałe szkody zgłaszają 

dyrektorowi. 

20. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia. 


