
REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 IM. ARMII KRAJOWEJ W GOSTYNINIE 

 

1. Na terenie szkoły, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, w wyznaczonych 

godzinach mogą odbywać się dyskoteki szkolne.  

 

2. Czas trwania dyskoteki nauczyciel – organizator uzgadnia z dyrektorem. 

 

3. Uczestnikami dyskoteki szkolnej mogą być wyłącznie uczniowie Szkoły. Wyjątek 

stanowią organizatorzy oprawy muzycznej.  

 

4. Dyskoteki szkolne mogą być odpłatne. Symboliczną cenę biletu ustalają 

opiekunowie SU lub organizator dyskoteki.  

 

5. Aby zapewnić bezpieczeństwo bawiących się podczas dyskoteki uczniów, opiekę 

musi sprawować odpowiednia ilość nauczycieli. Opiekunami zostają wychowawcy 

klas, inni nauczyciele oraz rodzice. 

 

6. Na co najmniej trzy dni przed dyskoteką, organizator składa Dyrektorowi lub 

Wicedyrektorowi Szkoły harmonogram ze sprawowania opieki. W przypadku braku 

odpowiedniej liczby opiekunów dyskoteka nie może się odbyć. Odpowiedzialnym za 

jej odwołanie jest organizator. 

 

7. Zadaniem organizatora jest zapoznanie opiekunów z regulaminem i 

rozdysponowanie im zadań, przestrzeganie terminów rozpoczęcia i zakończenie 

zabawy, zapewnienie dostępu do telefonu, a w przypadku stwierdzenia zagrożenia 

bezpieczeństwa uczniów bądź budynku szkolnego zawiadomienia odpowiednich służb 

( policja 997, pogotowie ratunkowe 999, straż pożarna 998). 

 

8.  W czasie dyskoteki uczniowie mogą przebywać wyłącznie na wyznaczonych 

korytarzach i w wyznaczonych klasach. W czasie dyskoteki obowiązuje bezwzględny 

zakaz wychodzenia na zewnątrz budynku. 

 

9. W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy np bieganie, potrącanie 

innych uczestników zabawy, wchodzenie na ławki, drabinki, otwieranie okien, 

siadanie na parapecie. 

 

10. W czasie dyskotek obowiązują zasady dobrego zachowania oraz 

odpowiedniego stroju zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole. Na dyskotece 

obowiązuje obuwie zmienne. 

 

11. Uczniowie, którzy zostali ukarani jedną z kar przewidzianą Statutem Szkoły nie 

mogą brać udziału w dyskotekach szkolnych, przez okres trzech miesięcy, od 

wymierzenia kary. 

 

12.  W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz 

Statutu Szkoły organizator ma prawo usunąć uczestnika dyskoteki z budynku – po 



uprzednim poinformowaniu Dyrektora lub wicedyrektora Szkoły i wychowawcę klasy. 

Wychowawca zawiadamia rodziców.  

 

13. Organizator  ma obowiązek informowania Dyrektora Szkoły o niepoprawnym 

zachowaniu uczniów podczas dyskotek szkolnych. Uczniowie ci ukarani zostaną przez 

Dyrektora Szkoły zgodnie z zapisami Statutu Szkoły. 

 

14. Wychowawcy klas zobowiązani są do: przedstawienia i wyjaśnienia uczniom 

Regulaminu dyskotek szkolnych oraz dostarczenia listy uczniów, którzy mają zakaz 

wstępu na zabawę  

 

15. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (sala gimnastyczna, korytarze, 

toalety i inne wykorzystywane pomieszczenia) odpowiedzialni są pracownicy obsługi 

szkoły (sprzątanie po dyskotece) oraz organizator i uczniowie organizujący dyskotekę 

wraz z opiekunem (pomoc w sprzątaniu po dyskotece).  

 

16. Z dyskotek uczniowie odbierani są przez rodziców. Wyjątek stanowi 

wcześniejsze podpisanie zgody rodzica na samodzielny powrót dziecka do domu, 

która jest w posiadaniu wychowawcy. Jeżeli uczeń posiada pisemną deklarację od 

rodziców, że wyrażają oni zgodę na samodzielny powrót syna /córki do domu po 

zakończonej dyskotece oraz, że biorą oni pełną odpowiedzialność za dziecko, 

nauczyciel ma prawo zezwolić uczniowi na samodzielny powrót do domu. 

 

17. W przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa uczniów bądź budynku 

szkolnego organizator ma obowiązek przerwać dyskotekę szkolną. 

 

18. Za bezpieczeństwo w czasie dyskotek szkolnych odpowiedzialni są  organizator 

i opiekunowie.   

 


