
REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH 

W PZ NR 11  IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KĘTACH 

 

 

1. Dyskoteki szkolne odbywają się w terminie wyznaczonych przez Samorząd Uczniowski, po 

wyrażeniu zgody i uzgodnieniu terminu z Dyrekcją szkoły. 

2. Dyskoteka może zostać odwołana w przypadku niewystarczającej liczby opiekunów. 

3. Dyskoteki szkolne będą się odbywać w godzinach od 18:00 do 22:00. Czas trwania dyskotek 

może ulec zmianie. 

4. Na dyskoteki szkolne wstęp mają jedynie uczniowie szkoły. Wyjątek stanowią wyłącznie 

wcześniej zgłoszeni opiekunowie oraz osoby związane z organizacją dyskoteki. 

5. Wstęp na dyskotekę wymaga od niepełnoletniego ucznia pisemnej zgody rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

6. W przypadku ucznia drugiej klasy gimnazjum wymagany jest odbiór dziecka przez rodzica lub 

upoważnioną przez niego osobę. Odbierająca ucznia osoba składa podpis na liście. 

7. W przypadku uczniów klas starszych niż druga gimnazjum - jeśli na zgodzie ucznia dotyczącej 

udziału w dyskotece rodzic oświadcza, że odbierze dziecko, jest zobowiązany to zrobić. 

8. Opiekę nad uczniami w czasie dyskoteki sprawują wyznaczeni wcześniej nauczyciele oraz 

rodzice uczniów. 

9. Uczeń będący na dyskotece ponad dwie godziny dostaje numerek niepytany, obowiązujący 

wyłącznie następnego dnia. 

10. W czasie dyskotek uczestnicy dbają o porządek, odpowiednie zachowanie oraz o przestrzeganie 

zasad niniejszego regulaminu. 

11. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków 

psychoaktywnych oraz przebywania pod ich wpływem na terenie szkoły. 

12. Zakazane są wszelkie zabawy i zachowania zagrażające bezpieczeństwu uczestników dyskoteki, 

niszczenie mienia szkolnego oraz noszenie przy sobie niebezpiecznych przedmiotów. 

13. W czasie dyskoteki uczniowie mogą korzystać wyłącznie z wyznaczonych pomieszczeń. 

14. Podczas opuszczania dyskoteki uczeń, którego rodzic nie zaświadczył, że odbierze dziecko, 

zobowiązany jest podpisać się przy wyjściu. 

15. Opiekunowie mają obowiązek informowania Dyrekcji szkoły o niewłaściwym zachowaniu 

uczniów i nieprzestrzeganiu zasad regulaminu. Takie zachowania karane będą zgodnie z zapisami 

w Statucie Szkoły. 

16. Za nieodpowiednie zachowanie lub łamanie zasad regulaminu dyskotek przewidziano 

powiadomienie rodziców przez Dyrekcję szkoły, a w uzasadnionych przypadkach naganę 

Dyrektora szkoły lub (i) powiadomienie policji. 

17. Uczestnika dyskoteki usuniętego z zabawy przez opiekunów z powodu nieodpowiedniego 

zachowania lub złamania zasad regulaminu muszą odebrać osobiście rodzice lub opiekunowie 

prawni. 

18. Straty materialne powstałe w czasie dyskoteki pokrywają rodzice sprawców po ustaleniach z 

Dyrektorem szkoły. 

19. Za pozostawienie szkoły w czystości  odpowiedzialni są wyznaczeni wcześniej do tego zadania 

uczniowie oraz członkowie Samorządu Szkolnego. 

20. Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów z regulaminem dyskotek. 

21. Regulamin obowiązuje od 30 listopada 2017 roku. 

 

 


