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REGULAMIN ORGANIZACJI DYSKOTEK I ZABAW 

SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZECINKU 

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów 

dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

Dyskoteki/zabawy szkolne są integralną formą działalności wychowawczej szkoły, dlatego 

uczestników obowiązuje przestrzeganie zapisów statutu szkoły, postanowień niniejszego 

regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa, zgodnie z procedurami dotyczącymi zachowania     

w trakcie ewentualnych zagrożeń, niebezpieczeństw lub wypadków. 

§ 1 

 

1. Organizatorem dyskotek szkolnych jest Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami 

lub inna grupa inicjatywna, która uzyska zgodę Dyrektora Szkoły. 

2. Czas trwania dyskoteki/zabawy szkolnej organizator dyskoteki uzgadnia                     

z Dyrektorem Szkoły. 

3. Uczestnikami dyskoteki/zabawy szkolnej są uczniowie Szkoły Podstawowej 6                                     

w Szczecinku. Wyjątek mogą stanowić organizatorzy oprawy muzycznej. 

4. Za bezpieczeństwo w czasie dyskotek/zabaw szkolnych odpowiedzialni są 

opiekunowie SU oraz wychowawcy i nauczyciele wyznaczenie przez organizatora 

dyskoteki oraz zatwierdzeni przez Dyrektora Szkoły. Jeden nauczyciel  maksymalnie 

może sprawować opiekę nad jedną klasą. 

5. Na 5 dni przed dyskoteką/zabawą szkolna organizator dyskoteki uzgadnia termin       

i godziny trwania dyskoteki z Dyrektorem Szkoły, a następnie przekazuje rodzicom, 

za pośrednictwem wychowawców klas, do podpisu pisemne zgody na udział dziecka  

w dyskotece, według wzoru zamieszczonego w niniejszym regulaminie. Zgoda 

powinna być dostarczona organizatorowi dyskoteki najpóźniej na jeden dzień przed 

terminem dyskoteki. 

6. Na dyskotece/zabawie szkolnej obowiązuje obuwie na zmianę (w zależności                           

od miejsca w szkole, w którym odbywa się dyskoteka oraz od pory roku). 

7. Po zakończeniu dyskoteki/zabawy szkolnej uczniowie są zobowiązani                                 

do posprzątania śmieci oraz ustawienia krzeseł i stolików na właściwe miejsca. 

8. Uczniowie wchodzą do budynku w wyznaczonym czasie. Po upływie tego czasu 

drzwi szkoły zostają zamknięte. Jeżeli uczeń, nie może przyjść przed ustaloną 

godziną, może zostać wpuszczony w późniejszym czasie, jeśli opiekun dyskoteki 

wyrazi na to zgodę. 

9. Uczniowie nie mogą opuszczać budynku szkoły w trakcie trwania dyskoteki. 

10. Uczniowie mogą wcześniej wyjść z dyskoteki tylko na pisemną prośbę rodzica. 

11. W przypadku stwierdzenia, że uczeń samowolnie opuścił budynek szkoły, nauczyciel 

telefonicznie powiadamia rodziców o tym fakcie. 

12. Dyskoteka/zabawa szkolna odbywa się we wskazanym miejscu w budynku szkoły. 

Uczniom nie wolno swobodnie poruszać się po całym budynku szkoły. 

13. Na wniosek rodziców oraz wychowawców uczniów klas trzecich gimnazjalnych, Bal 

Gimnazjalny może odbyć się w innym miejscu niż budynek szkolny. Zasady 

organizacji, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz zasady zachowania uczniów  

obowiązują zgodnie z niniejszym regulaminem. 
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14. Nadzór nad uczniami musi być sprawowany w sposób ciągły, zapewniony w każdym 

pomieszczeniu, w którym wolno przebywać uczniom. 

15. Organizatorzy nie odpowiadają za pozostawione na terenie szkoły, podczas 

odbywającej się dyskoteki/zabawy szkolnej rzeczy wartościowe (np. telefony 

komórkowe, biżuterię itp.). 

16. W czasie dyskoteki/zabawy szkolnej zakazane są niebezpieczne zabawy oraz 

zachowania zagrażające zdrowiu i życiu uczestników imprezy (np. wchodzenie na 

krzesła, stoły, otwieranie okien....). Uczeń ma obowiązek zachowywać się w sposób 

gwarantujący bezpieczną zabawę sobie i innym.   

17.  Na dyskotekę/zabawę szkolna uczeń ma zakaz przynoszenia wszelkich 

niepotrzebnych i niebezpiecznych przedmiotów (noże, butelki, kije itd.).  

18. Przed, w czasie ani po dyskotece/zabawie szkolnej nie spożywa się napojów 

alkoholowych, nie pali  papierosów oraz nie zażywa środków odurzających                   

i energetyzujących.  

19. W wypadku podejrzenia o posiadanie wymienionych w punktach 17 i 18 

przedmiotów i środków niedozwolonych informuje się o tym fakcie rodziców                       

lub policję. W tym przypadku rodzic jest zobowiązany zgłosić się niezwłocznie             

w szkole. 

20. Za szkody wyrządzone przez uczniów na terenie szkoły, w czasie trwania 

dyskoteki/zabawy szkolnej odpowiadają winni uczniowie wraz z rodzicami.  

21. W czasie dyskotek/zabaw szkolnych obowiązują wszelkie zasady dobrego 

zachowania oraz odpowiedniego  stroju i wyglądu, zgodnie z zasadami panującymi 

w szkole. 

22. Uczniowie, którzy zostali ukarani przez wychowawcę zakazem uczestnictwa            

w dyskotece/zabawie szkolnej lub naganą Dyrektora Szkoły nie mogą brać udziału    

w szkolnych dyskotekach. 

23. Po zakończeniu dyskoteki/zabawy szkolnej za bezpieczeństwo uczniów i ich 

bezpieczny powrót do domu odpowiadają rodzice uczniów. Mają oni obowiązek 

odebrania dzieci punktualnie o godzinie kończącej dyskotekę/zabawę szkolną. 

Wyjątek stanowi wcześniejsze podpisanie zgody rodzica na samodzielny powrót 

dziecka do domu wg wzoru zamieszczonego w niniejszym regulaminie. 

24. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz Statutu  

             Szkoły opiekun ma prawo usunąć uczestnika dyskoteki/zabawy szkolnej, dzwoniąc 

po rodziców ucznia lub też – w przypadku takiej konieczności – po policję.  

25. Aby zwiększyć bezpieczeństwo można zgłosić termin i miejsce organizacji 

dyskoteki/zabawy szkolnej policji lub straży miejskiej, a nawet poprosić                               

o patrolowanie otoczenia szkoły przez podczas trwania zabawy.  

 

§ 2 

 

1. Zadaniem opiekuna jest czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników 

dyskoteki/zabawy szkolnej oraz nad niedopuszczeniem do niewłaściwych form 

zabawy, w związku z tym opiekun ma prawo: 

a) zakończyć dyskotekę/zabawę szkolną przed czasem, jeżeli uzna, że pojawiło się 

realne, zewnętrzne lub wewnętrzne zagrożenie bezpieczeństwa uczestników, 

b) zakazać wstępu uczniom, którzy nie należą do danej klasy lub nie posiadają obuwia 

na zmianę (w zależności od miejsca w szkole, w którym odbywa się dyskoteka oraz 

od pory roku), 

c) nakazać uczniowi zachowującemu się w sposób niewłaściwy, uporczywie 

uchylającemu się poleceniom opiekunów lub wskazującemu na użycie środków 
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odurzających, palących papierosy opuszczenie terenu szkoły po uprzednim 

powiadomieniu rodziców, 

d) wnioskować do wychowawcy w razie złego zachowania ucznia o obniżenie oceny    

z zachowania 

§ 3 

 

1. Organizator dyskoteki/zabawy szkolnej: 

a) opracowuje przydział czynności nauczycieli sprawiających opiekę podczas dyskoteki 

b) przekazuje wychowawcom pisemne zgody na udział dziecka w dyskotece/zabawie 

szkolnej, według wzoru zamieszczonego w niniejszym regulaminie 

c) uzgadnia termin i czas trwania dyskoteki z Dyrektorem Szkoły 

d) na 3 dni przed terminem dyskoteki/zabawy szkolnej składa Dyrektorowi Szkoły listę 

osób sprawujących opiekę nad uczniami oraz przydział czynności opiekunów 

e) wyznacza grupę do sprzątania miejsca dyskoteki po zabawie. Sprzątający mają                    

za zadanie doprowadzić do stanu przed rozpoczęciem zabawy wszystkie rejony 

szkoły. 

2. Organizatorzy nie mogą posługiwać się w trakcie zabawy nagraniami zawierającymi 

teksty o wulgarnym słownictwie, za dobór muzyki odpowiedzialny jest organizator 

zabawy. 

§ 4 

 

1. Obowiązki  uczestnika dyskoteki/zabawy szkolnej: 

a) oddaje wychowawcy klasy zgodę na udział w dyskotece/zabawie szkolnej podpisaną 

przez rodziców 

b) podporządkowuje się poleceniom nauczycieli – opiekunów dyskoteki/zabawy 

szkolnej 

c) posiada obuwie na zmianę (w zależności od miejsca w szkole, w którym odbywa się 

dyskoteka oraz od pory roku), 

d) niezwłocznie zgłasza opiekunom wszelkie zauważone nieprawidłowości lub sytuacje 

niebezpieczne  

e) dba o mienie szkolne, stan higieniczny szkoły oraz nie stwarza sytuacji, w której 

inny uczestnik mógłby poczuć się obrażony 

f) przestrzega zasad zawartych § 1 Regulaminu. 

 

§ 5 

 

1. Wychowawcy klas zobowiązani są do:  

a) przedstawienia i wyjaśnienia uczniom regulaminu 

b) przekazanie rodzicom do podpisu pisemnej zgody na udział ucznia                            

w dyskotece/zabawie szkolnej 

c)  dostarczenie organizatorowi listy uczniów, którzy mają zakaz wstępu                                               

na dyskotekę/zabawę szkolna 

d) sporządzenie listy uczniów biorących udział w dyskotece/zabawie szkolnej 

 

§ 6 

 

Uczniowie, którzy przejawiają niestosowne zachowanie w szkole i otrzymali ocenę naganną 

z zachowania nie mają wstępu na zabawy szkolne aż do odwołania. 

 

Regulamin dyskotek wchodzi  w życie z dniem 7.05.2018 roku. 
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Załącznik  

 

Szczecinek, dnia  ..………………………… 

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo ucznia w dyskotece szkolnej 

 

Ja ……………………………………………………………. jako rodzic/prawny opiekun*  

                       (imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna) 

 

mojego dziecka ……………………………………………………. ucz. klasy ………….     

                                      (imię i nazwisko ucznia)                             

 

 wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego* w dniu …………………      

 

w godz. …………………….., w dyskotece szkolnej, która odbędzie się w Szkole  

 

Podstawowej nr 6 w Szczecinku. 

 

Zapoznałem/am się z regulaminem dyskotek szkolnych i deklaruję, że po skończonej 

dyskotece biorę pełną odpowiedzialność za swoje dziecko. Jednocześnie informuję, że 

wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu/odbiorę dziecko 

osobiście*  

                                                                                                          

………………………………………………………. 

                                                                  ( podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

  

*niepotrzebne skreślić 
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Lista uczestników dyskoteki/ zabawy szkolnej 

 

Klasa ……… Wychowawca ………………………………………… Data ………….. 

 

Lp. Nazwisko i imię uczestnika dyskoteki Podpis uczestnika dyskoteki 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


