
          REGULAMIN ZABAW,  DYSKOTEK, IMPREZ   SZKOLNYCH. 

1. Organizowane uroczystości, imprezy  wynikają ze Szkolnego Programu Wychowawczo-
Profilaktycznego oraz tradycji szkoły.                                                                                                                                                                              
2. Odbywają się w terminie wyznaczonym przez Samorząd Uczniowski po uzgodnieniu                                    
z Dyrektorem szkoły.                                                                                                                                                                                          
3. Informacja o imprezach  powinna być ogłaszana najpóźniej tydzień przed planowanym 
terminem.                                                                                                                                                                       
4. Mogą w nich uczestniczyć uczniowie, którzy na dzień przed terminem dostarczyli pisemną 
zgodę rodziców na udział w imprezie – do wychowawcy klasy i nie mają kar porządkowych 
ograniczających prawo uczestnictwa,                                                                                                                                                                    
5. Zgoda rodziców na udział  zawiera nazwę imprezy, imię i nazwisko ucznia, klasę, datę, 
godziny trwania, miejsce odbioru, dane osób odbierających   oraz podpis rodzica/opiekuna.                                                                                                                            
6. Wychowawca klasy na dzień przed terminem sporządza listę uczniów biorących udział                        
w wydarzeniu, zawierającą  dane osób wyznaczonych jako osoby odbierające.                                                                 
7. Opiekę  sprawują wychowawcy  klas, rodzice, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.                                     
8. Z ważnej przyczyny dyrekcja szkoły może odwołać planowaną imprezę.                                                                   
9. Za prowadzenie imprezy, prawidłowy, bezpieczny jej przebieg, porządek, właściwe 
zachowanie uczniów odpowiadają osoby wyznaczone przez dyrektora.                                                                                                                            
10. Dyżurujący nauczyciel jest zobowiązany do terminowego objęcia dyżuru w miejscu 
wskazanym przez organizatora  oraz do aktywnego działania na rzecz respektowania 
regulaminu.                                                                                                                                                                        
11. Podczas pełnienia dyżuru każdy nauczyciel sprawuje opiekę nad osobami znajdującymi 
się  w miejscu jego dyżuru.                                                                                                                                                           
12. Zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające bezpieczeństwu 
uczestników imprezy (m.in. wchodzenie na stoły, krzesła lub inne elementy wyposażenia, 
zaczepki, bójki, wymuszenia).                                                                                                                                                                       
13. Zakazuje się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych i środków 
niedozwolonych.                                                                                                                                                                 
14. W szczególności nie wolno otwierać drzwi, okien, przez które mógłby dostać się do szkoły 
osoby z  zewnątrz.                                                                                                                                                                                                           
15. Uczniowie nie mają prawa przebywać w szatni i toalecie bez uzasadnionej potrzeby.                                            
16. Uczeń  nie może opuszczać budynku i może korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń.                           
17. Opiekunowie i uczniowie mają obowiązek informowania dyrektora o przejawach 
niewłaściwego zachowania oraz niebezpiecznych zdarzeniach .                                                                                                                            
18. Uczniowie nieprzestrzegający postanowień niniejszego regulaminu, Statutu Szkoły, 
Procedur będą kierowani do dyrektora, pedagoga.                                                                                                                                                                   
19. Uczestnika dyskoteki usuniętego za nieprzestrzeganie  regulaminu muszą osobiście 
odebrać rodzice lub opiekunowie prawni.                                                                                                                                           
20. W przypadku podejrzenia o posiadanie niebezpiecznych przedmiotów lub środków 
niedozwolonych należy poinformować o tym fakcie rodziców lub policję.                                                                



W tym przypadku rodzic jest zobowiązany zgłosić się niezwłocznie w szkole.                                                                                                                
21. W sytuacji naruszenia porządku, który nosi znamiona przestępstwa, dyrekcja szkoły ma 
obowiązek poinformować rodziców i zawiadomić policję.                                                                                                    
22. Straty materialne pokrywane są przez rodziców sprawców zdarzenia.                                                                                        
23. Z imprez szkolnych uczniowie są odbierani o wyznaczonej godzinie i we wskazanym 
miejscu przez rodziców lub wymienione na druku zgody inne osoby. W wyjątkowych 
wypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na samodzielny powrót ucznia do domu.                                                                                                                      
24. Za zabezpieczenie sprzętu, uporządkowanie pomieszczeń, w których odbywała się 
impreza, pozostawienie w czystości obiektu szkolnego odpowiedzialni są dyżurujący 
nauczyciele i pracownicy obsługi .                                                                                                                     
25. Niestosowanie się do regulaminu spowoduje nałożenie statutowych kar.                                                              
26. Zmian w niniejszym regulaminie można dokonać na wniosek dyrektora szkoły, Rady 
Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego na początku roku szkolnego. 


