
 

REGULAMIN DYSKOTEK, ZABAW I IMPREZ SZKOLNYCH 

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO 

W ŚWIDNIKU 

 

Dyskoteki/zabawy/imprezy 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. 

 

Zadania organizatora dyskoteki szkolnej i opiekunów 

1. Dyskoteki/zabawy/imprezy odbywają się w szkole, w godzinach 

ustalonych przez dyrektora szkoły. 

2. Rada Rodziców i SU mogą być współorganizatorami 

dyskotek/zabaw/imprez organizowanych na terenie szkoły.   

3. Opiekę nad uczniami w trakcie dyskoteki/zabawy/imprezy sprawują: 

 wychowawcy klas, 

 przedstawiciele rodziców klas uczestniczących w imprezie, 

 nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły. 

4. Dyskoteka/zabawa/impreza odbywa się we wskazanym miejscu. Zabrania 

się przebywania uczestnikom dyskoteki/zabawy/imprezy w innych 

miejscach szkoły. 

5. Osoby sprawujące opiekę pełnią dyżury w wyznaczonych miejscach, 

według przyjętego harmonogramu. 

6. Za pozostawienie w czystości szkoły po dyskotece/zabawie/imprezie (sale 

lekcyjne, korytarze i inne wykorzystywane pomieszczenia) 

odpowiedzialne są klasy przebywające w danym miejscu i ich 

opiekunowie lub osoby wyznaczone przez SU. 



7. Organizatorzy dyskoteki/zabawy/imprezy nie ponoszą odpowiedzialności 

za pozostawione na terenie szkoły rzeczy wartościowe (np. telefony 

komórkowe, biżuterię, pieniądze itp.). 

8. Dzień po dyskotece/zabawie/imprezie jest dla uczestników – „dniem bez 

pytania”. 

Obowiązki uczestnika dyskoteki. Zasady bezpieczeństwa. 

1. W dyskotekach/zabawach/imprezach szkolnych uczestniczą wyłącznie 

uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Świdniku. 

2.  Organizator może zażądać od wchodzącego okazania legitymacji 

szkolnej.  

3.  Opieką w czasie dyskoteki/zabawy/imprezy objęci są tylko uczniowie, 

którzy znajdują w budynku szkoły. 

4. Uczestnicy dyskoteki/zabawy/imprezy mają obowiązek przebywać  

w miejscu wyznaczonym przez organizatora zabawy. 

5.  O udziale w dyskotece decyduje wychowawca klasy wziąwszy pod 

uwagę bieżące oceny z zachowania. 

6. Uczniowie, którzy uzyskali w semestrze I ocenę naganną lub 

nieodpowiednią z zachowania, nie mogą brać udziału w szkolnych 

dyskotekach.  

7. Uczeń biorący udział w dyskotece/zabawie/imprezie nie może opuszczać 

budynku szkoły w czasie jej trwania. Uczniowie klas I-V mogą to uczynić 

tylko za pisemną zgodą rodziców.  

8. Wyjście z budynku szkoły jest równoznaczne z rezygnacją  

z dyskoteki/zabawy/imprezy i udaniem się do domu. 

9. W przypadku łamania zasad Regulaminu organizator ma prawo usunąć 

uczestnika z dyskoteki/zabawy/imprezy. 

10.  Uczestnika usuniętego z dyskoteki/zabawy/imprezy musi ze szkoły 

osobiście odebrać rodzic bądź opiekun. 



11. Dyrektor szkoły może zawiadomić Policję lub Straż Miejską o zamiarze 

organizowania dyskoteki/zabawy/imprezy z podaniem informacji  

o terminie i czasie trwania. 

 


