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REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BABIAKU 

1. Uczestnikami zabawy dyskotekowej są uczniowie Szkoły Podstawowej im. 

Mikołaja Kopernika w Babiaku. 

2. Na 3 dni przed dyskoteką organizator uzgadnia termin i czas trwania 

dyskoteki z dyrektorem przedstawiając godzinową listę opiekunów. 

3. Udział uczniów w zabawie dyskotekowej jest dobrowolny na podstawie 

pisemnej deklaracji zgody rodziców na udział dziecka w dyskotece wg 

wzoru zamieszczonego w niniejszym regulaminie (załącznik 1). Deklaracje 

zgody uczniowie pobierają u organizatora dyskoteki i podpisane przez 

rodziców zwracają opiekunowi dyskoteki lub nauczycielowi dyżurującemu 

w momencie wejścia na dyskotekę. 

4. Opiekę nad bezpieczeństwem uczniów podczas dyskoteki pełnią 

nauczyciele wg wcześniej ustalonej godzinowej listy dyżurów 

potwierdzonej podpisem nauczyciela dyżurującego oraz chętni rodzice 

uczniów. 

5. Zadaniem opiekuna jest czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników 

zabawy oraz niedopuszczenie do niewłaściwych form zabawy, w związku z 

tym opiekun ma prawo: 

a) zakończyć  zabawę przed czasem, jeżeli uzna, że pojawiło się realne 

(wewnętrzne lub zewnętrzne) zagrożenie bezpieczeństwa uczestników 

pamiętając o powiadomieniu odpowiednich służb ratowniczych oraz 

dyrektora szkoły 

b) w razie niewłaściwego zachowania wezwać rodziców, powiadomić 

dyrektora i wychowawcę 

c) w razie potrzeby wdrożyć odpowiednie procedury szkolne ( dotyczące 

np. przemocy, papierosów, alkoholu,  i inne) 
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d) wnioskować do wychowawcy w razie złego zachowania ucznia 

o obniżenie oceny z zachowania 

6. Jeśli dyskoteka odbywa się w sali gimnastycznej lub hali sportowej uczniów 

obowiązuje obuwie zmienne. 

7. Osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły (w budynku A oraz w budynku 

B) wraz z wytypowanymi  uczniami odpowiedzialna jest za przygotowanie 

sprzętu grającego oraz stosownej muzyki, a po zakończeniu dyskoteki 

złożenie w odpowiednim pomieszczeniu sprzętu sprawnego do 

użytkowania. 

8. W trakcie trwania dyskoteki uczniowie i opiekunowie dbają o zachowanie 

porządku w sali, na korytarzach i łazienkach, a także posprzątanie sali, 

ustawienie krzeseł i stolików na właściwych miejscach. 

9. W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy i niewłaściwe 

zachowania zagrażające zdrowiu uczestników. 

10.  Na dyskotekę uczeń ma zakaz przynoszenia wszelkich niepotrzebnych 

niebezpiecznych przedmiotów.  

11. Uczestnik zabawy ma obowiązek dbać o mienie szkolne, zachowanie ładu 

i porządku oraz nie stwarzanie sytuacji, w której inny uczestnik mógłby 

poczuć się obrażony. 

12. W przypadku nie przestrzegania przez ucznia postanowień niniejszego 

regulaminu oraz Statutu Szkoły np. bójki, palenie papierosów, picie 

alkoholu, narkotyki, przemoc itp. nauczyciele mają obowiązek wdrożyć 

procedury szkolne (wzywają rodziców, policję, informują dyrektora szkoły, 

itd.) 

13.  W czasie dyskotek obowiązują zasady właściwego zachowania oraz 

odpowiedniego stroju i wyglądu, zgodnie z zasadami panującymi w szkole. 
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14. Uczniowie, którzy zostali ukarani przez wychowawcę lub dyrekcję zakazem 

uczestnictwa w dyskotece nie mogą brać w niej udziału. 

15. Zabrania się opuszczania budynku szkolnego przez ucznia (np. spacer po 

boisku, w okolicach szkoły itp.) w czasie trwania dyskoteki. 

16. Uczeń może opuścić szkołę jedynie w przypadku zaznaczenia przez rodzica 

możliwości wcześniejszego wyjścia dziecka z dyskoteki z dokładnym 

określeniem czasu opuszczenia budynku szkoły przez dziecko oraz 

zdeklarowaniu wariantu powrotu do domu: samodzielnie lub odbiór przez 

rodzica. 

17. Z dyskotek i imprez szkolnych uczniowie są odbierani przez rodziców lub 

indywidualnie wracają do domu w zależności od oświadczenia rodzica 

podpisanego na zgodzie uczestnictwa. 
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Załącznik 1 

 

Wzór zgody rodziców/prawnych opiekunów 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………… 

ucznia/uczennicy klasy …………….  w dyskotece szkolnej (budynek A, B) w 

dniu ……………..  w godzinach: ……………………………………. 

Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na: 

 samodzielny powrót dziecka do domu/odbiorę dziecko osobiście 

(właściwe podkreślić). 

 

Nr tel. rodzica/opiekuna ………………… 

                                                                                  

                                                                   Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

                                                                              

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

 


