
REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 im. Erazma z Rotterdamu 

 

 

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

po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły.   

2. Dyrektor Szkoły wyraża zgodę na organizację dyskoteki. 

3. Dyrektor Szkoły może odwołać planowaną dyskotekę (przyczyną odwołania może być: np. 

żałoba narodowa, zagrożenie bezpieczeństwa lub inna okoliczność). 

4. Ogłoszenie o dyskotece pojawi się nie później niż tydzień przed zaplanowanym terminem. 

5. Dyrektor Szkoły zawiadamia z odpowiednim wyprzedzeniem Komendę Policji, podając 

termin i czas zabawy. 

6. Organizatorzy ustalają godziny trwania dyskoteki. Dyrektor Szkoły ma prawo do 

modyfikowania ustalonych godzin. 

7. Dyskoteki szkolne są bezpłatne. 

8. W dyskotece mogą uczestniczyć uczniowie, którzy posiadają na piśmie zgodę od Rodzica 

(prawnego opiekuna), zgodnie ze wzorem, który jest załącznikiem do regulaminu. 

Wyrażenie zgody na udział w zabawie jednocześnie stanowi zgodę na samodzielne 

opuszczenie budynku szkoły po jej zakończeniu. 

9. Uczeń ma obowiązek dostarczyć zgodę w chwili wejścia na dyskotekę.  

10.  W dyskotece szkolnej mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie SP7. 

11.  Opiekę podczas dyskotek sprawują nauczyciele (według przyjętego harmonogramu) oraz 

opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. 

12.  Dyżurujący nauczyciel jest zobowiązany do terminowego objęcia dyżuru w miejscu 

wskazanym przez organizatora dyskoteki i do aktywnego działania na rzecz respektowania 

regulaminu dyskoteki oraz czynnej troski o bezpieczeństwo uczniów. 

13.  Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania środków 

odurzających i psychoaktywnych. W przypadku naruszenia powyższych zasad będą miały 

zastosowanie procedury postępowania zgodne z obowiązującymi przepisami. 

14.  W czasie dyskoteki niedozwolone jest: 

a) wchodzenie na stoły, krzesła lub inne elementy wyposażenia; 

b) bieganie po korytarzach i schodach; 

c) samowolne otwieranie okien; 



d) stosowanie agresji fizycznej i psychicznej (popychanie, kopanie, bicie,   

podstawianie nóg, przezywanie, obrażanie, wyzywanie itp.); 

e) przebywanie w miejscach innych niż wskazane przez organizatorów dyskoteki;  

f) śmiecenie, niszczenie mienia i sprzętu szkolnego; 

g) posiadanie niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów; 

i) przebywanie w szatni bez uzasadnionej potrzeby; 

j) spożywanie środków spożywczych, których konsumpcję na terenie Szkoły 

wykluczają rozporządzenia Ministra Zdrowia i inne przepisy; 

k) używanie telefonów komórkowych. 

20. Uczeń biorący udział w dyskotece nie może opuszczać budynku w trakcie jej trwania 

bez zgody nauczyciela dyżurującego (z wyjątkiem zwolnienie przez Rodzica). 

21. W przypadku, gdy uczeń zostanie odebrany przez Rodzica (prawnego opiekuna)         

w trakcie trwania dyskoteki, uczeń nie może już na nią powrócić. 

22. Opiekunowie i uczniowie mają obowiązek informowania Dyrektora Szkoły (lub osobę, 

która go zastępuje) o niewłaściwym zachowaniu uczniów podczas szkolnych dyskotek 

- za każde takie zachowanie uczeń poniesie konsekwencje zgodnie z zapisami             

w Statucie Szkoły. 

23.  W przypadku podejrzenia o posiadanie przez ucznia niebezpiecznych przedmiotów 

lub środków niedozwolonych, informuje się o tym fakcie Rodziców. W tym 

przypadku Rodzic jest zobowiązany zgłosić się niezwłocznie do Szkoły. 

24. Straty materialne, wynikłe podczas dyskotek, pokrywane są przez Rodziców sprawców 

zdarzenia, po ustaleniach z Dyrektorem Szkoły. 

25  Organizatorzy dyskoteki zobowiązani są do zapoznania uczniów z regulaminem 

dyskotek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


