
REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PARCZEWIE

1. W szkole w czasie wolnym od nauki mogą odbywać się w godzinach
popołudniowych (po zajęciach szkolnych) dyskoteki szkolne, jako forma
zagospodarowania czasu wolnego uczniów Szkoły.

2. Udział uczniów w szkolnej dyskotece jest bezpłatny.

3. Dyskoteki odbywają się w godzinach wyznaczonych przez dyrektora
szkoły. Uczniowie, którzy chcą wziąć w nich udział, powinni przynieść do
szkoły podpisaną zgodę rodzica/opiekuna na uczestnictwo w dyskotece.
Z dyskotek uczniowie  są odbierani  przez rodziców lub osoby dorosłe
wskazane przez rodziców. Dotyczy to zarówno uczniów dojeżdżających,
jak i miejscowych. 

4.  Aby  zapewnić  bezpieczeństwo  bawiących  się  podczas  dyskoteki
uczniów,  opiekę powinno sprawować co najmniej  2  nauczycieli  w sali
gimnastycznej  oraz nauczyciele  dyżurujący na terenie  szkoły  (wejście
główne 2 nauczycieli,  1 korytarz przy sali  gimnastycznej,  1 nauczyciel
przy toalecie skrzydło lewe na parterze, 2 nauczycieli w szatni).

5.  Do opieki  podczas  szkolnej  dyskoteki  mogą  być  włączeni  rodzice,
którzy  wspólnie  z  nauczycielami  będą  pełnić  dyżur,  dbając  o
bezpieczeństwo uczestniczącej w zabawie młodzieży.

6.W  przypadku  braku  odpowiedniej  liczby  opiekunów  dyskoteka  nie
może się odbyć (odpowiedzialnym za jej odwołanie jest dyrektor szkoły).
Zadaniem nauczyciela - opiekuna jest czuwanie nad bezpieczeństwem
uczestników dyskoteki (zabawy) oraz niedopuszczenie do niewłaściwych
form zabawy

7.  Uczniowie  biorący  udział  w  szkolnej  dyskotece,  wchodząc  na
dyskotekę muszą dostarczyć nauczycielom-opiekunom podpisaną przez
rodziców zgodę na uczestnictwo w niej. 

8.  W  trakcie  trwania  dyskoteki  obowiązuje  zakaz  wychodzenia  na
zewnątrz budynku. Nie można wychodzić z dyskoteki przed planowaną
godziną  jej  zakończenia.  Jedynie  osobisty  odbiór  rodzica  (opiekuna)
uprawnia uczestnika do wcześniejszego zakończenia zabawy. 
9. W czasie dyskoteki uczniowie mogą korzystać tylko z wyznaczonych
pomieszczeń. Istnieje absolutny zakaz chodzenia po szkole, wchodzenia
na  piętro.  Z  toalety  korzystamy  na  parterze  skrzydło  lewe.  Wszyscy



uczestnicy dyskoteki  proszeni są o pozostawienie w czystości  obiektu
szkolnego (korytarze, toaleta i inne wykorzystywane pomieszczenia).

10. Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby spoza szkoły.

11. Uczeń biorący udział w dyskotece nie może opuszczać budynku w
trakcie  jej  trwania.  Wyjście  z  budynku  szkoły  jest  równoznaczne  z
rezygnacja z dyskoteki. Po wyjściu uczeń nie jest wpuszczony do szkoły.
Samowolne  opuszczenie  szkoły  bez  zgody  nauczyciela  i  rodzica  jest
zgłaszane  telefonicznie  rodzicowi,  informowany  jest  również
wychowawca.  

12. Bezpieczny powrót ucznia do domu zapewniają rodzice odbierając
ucznia zaraz po zakończeniu dyskoteki. 

13.  Zakazuje  się  wnoszenia  na  teren  szkoły  przedmiotów
niebezpiecznych,  a  przedmioty  wartościowe  wnoszone  są  na  własną
odpowiedzialność.

14.Wszystkim uczniom (uczestnikom dyskoteki) bezwzględnie zabrania
się  palenia  tytoniu,  spożywania  alkoholu,  zażywania  jakichkolwiek
środków odurzających.

15. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu
organizator ma prawo usunąć uczestnika dyskoteki z budynku szkoły (po
telefonicznym  zawiadomieniu  rodzica  bądź  opiekuna)  lub  zakończyć
dyskotekę  przed  czasem.  Uczeń  usunięty  z  dyskoteki  musi  zostać
odebrany przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę dorosłą. 

16.  Konsekwencją  nieodpowiedniego  zachowania  ucznia  na  dyskotece  jest
zgłoszenie faktu do wychowawcy, który zgodnie ze statutem podejmuje decyzję
o konsekwencjach.  
17. Straty materialne (zawinione) powstałe podczas dyskoteki pokrywane
są przez sprawcę (ucznia i jego rodziców).

18.  Zadaniem  nauczyciela – opiekuna dyskoteki jest  pomoc uczniom
zaangażowanym w organizację dyskoteki i rozdysponowanie im zadań,
przestrzeganie  terminów  rozpoczęcia  i  zakończenia  zabawy,
zapewnienie  dostępu  do  telefonu,  a  w  przypadku  stwierdzenia
zagrożenia  bezpieczeństwa  uczniów  bądź  budynku  szkolnego
zawiadomienie Powiatowej Komendy Policji tel. 997.

19. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (korytarze, toalety i
inne  wykorzystane  pomieszczenia)  odpowiedzialni  są  pracownicy
obsługi. 



20. Zabrania się filmowania, robienia zdjęć i używania telefonu komórkowego
podczas dyskoteki. 

21.  Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia. Dyrekcja oraz wychowawcy
zapoznają  rodziców  i  uczniów  z  regulaminem  dyskotek  na  godzinie
wychowawczej oraz na zebraniu rodziców.

22. Regulamin jest  umieszczony na stronie internetowej szkoły.

Parczew, dn. …………………………

OŚWIADCZENIE

 



Oświadczam,  że  biorę  całkowitą  odpowiedzialność  za  dotarcie  mojego
dziecka ............................................................................  na dyskotekę organizowaną przez
Szkołę Podstawową Nr 2 w Parczewie.

Czas trwania dyskoteki szkolnej w dniu ………………….. w godz. 17:00 – 19:00

Wcześniejsze wyjście dziecka jest możliwe wyłącznie w obecności rodzica.

Tel. Kontaktowy do rodzica/opiekuna: ..................................................

 Jednocześnie  informuję,  że  odbiorę  dziecko  ze  szkoły  osobiście  /  ponoszę

odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu po szkolnej dyskotece.*

Regulamin organizacji dyskotek szkolnych  dostępny jest na stronie internetowej szkoły. 

*podkreślić 

……………………………………………

Podpis rodzica


