
Regulamin organizacji dyskoteki /zabawy/ szkolnej                                                                 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr3 w Katowicach 
 
  
 
1. Uczestnikami zabawy szkolnej (dyskoteki) są uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr3 w Katowicach. 
Wyjątek mogą stanowić absolwenci ZSPnr3, którzy mogą być uczestnikami dyskoteki po otrzymaniu indywidualnej 
zgody Dyrektora Szkoły, opiekuna SU lub organizatora imprezy. 
 
2.Organizatorem zabawy tanecznej /dyskoteki/ może być opiekun Samorządu Uczniowskiego, nauczyciel, a 
współorganizatorem Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 
 
3. Czas trwania dyskoteki opiekun SU uzgadnia z Dyrektorem Szkoły.  
 
4. Uczniowie wpuszczani są do szkoły głównym wejściem na 15 minut przed rozpoczęciem zabawy szkolnej 
/dyskoteki / po okazaniu legitymacji szkolnej. 
 
5. Na 7 dni przed dyskoteką organizator uzgadnia termin i czas trwania zabawy szkolnej /dyskoteki/ z Dyrektorem 
Szkoły, a następnie przekazuje rodzicom do podpisu pisemne zgody na udział dziecka w imprezie szkolnej według 
wzoru zamieszczonego w niniejszym regulaminie. Zgoda powinna być dostarczona organizatorowi imprezy,  
najpóźniej na 2 dni przed  dyskoteką. 
 
6.Wstęp na imprezę może być odpłatny. Cenę biletu ustala Zarząd Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z 
Radą Rodziców. 
 
7. Organizator zabawy /dyskoteki /sporządza listę uczestników i ustala z Dyrektorem Szkoły listę opiekunów.  
 
 Aby zapewnić bezpieczeństwo bawiących się podczas dyskoteki uczniów opiekę musi sprawować co najmniej 
jeden nauczyciel. Maksymalnie może on sprawować opiekę nad 15- tką uczestników dyskoteki.  
 
8.Podczas trwania zabawy /dyskoteki/nadzór nad uczestnikami musi być zapewniony w sposób ciągły w każdym 
miejscu przebywania uczestników. Opiekunowie muszą znajdować się w każdym pomieszczeniu, w którym wolno 
przebywać uczestnikom imprezy (przy drzwiach wejściowych do szkoły , na korytarzach szkolnych, w pobliżu 
toalet, w miejscu , gdzie odbywa się impreza szkolna, w szatni). 
 
9. Na zabawie szkolnej /dyskotece /obowiązuje obuwie zmienne.  
 
10. Na zabawie szkolnej /dyskotece/ opiekun jest odpowiedzialny za przygotowanie sprzętu nagłaśniającego, a 
członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego lub inni wyznaczeni uczniowie są odpowiedzialni za dobranie 
odpowiedniej muzyki i prowadzenie imprezy tanecznej. 
 
11. Po zakończeniu zabawy szkolnej/dyskoteki/ uczniowie są zobowiązani pozostawienia miejsca zabawy w 
należytym porządku.  
 
12. W czasie trwania zabawy szkolnej /dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające 
zdrowiu uczestników imprezy  
 
13. Na zabawę szkolną /dyskotekę/ uczniowie mają zakaz przynoszenia wszelkich niepotrzebnych i 
niebezpiecznych przedmiotów (noże,  szklane butelki, kije itd.). Przedmioty wartościowe są wnoszone na własną 
odpowiedzialność.  
 
14. Przed, w czasie ani po zabawie szkolnej /dyskotece/ nie spożywa się napojów alkoholowych, nie pali 
papierosów oraz nie zażywa środków odurzających i energetyzujących.  
 
15. W wypadku podejrzenia o posiadanie wymienionych w punktach 13 i 14 przedmiotów i środków 
niedozwolonych informuje się o tym fakcie Dyrektora Szkoły, rodziców lub policję. W tym przypadku rodzic jest 
zobowiązany zgłosić się niezwłocznie do szkoły. 



 
16. W czasie trwania zabaw szkolnych /dyskotek/ obowiązują wszelkie zasady dobrego zachowania w stosunku do 
opiekunów i uczestników imprezy. 
 
17. Uczniowie, którzy zostali ukarani przez wychowawcę zakazem uczestnictwa w dyskotece lub naganą ze strony 
Dyrektora Szkoły nie mogą brać udziału w zabawach szkolnych /dyskotekach/ do odwołania. 
 
18.Zarząd Samorządu Uczniowskiego może zakazać uczniowi uczestniczenia w kolejnej zabawie szkolnej 
/dyskotece / w  przypadku, gdy uczeń na wcześniejszej dyskotece nie zastosował się do regulaminu organizacji 
imprez tanecznych. 
 
19. Uczeń nie może opuszczać budynku szkoły w trakcie trwania imprezy, wyjątkiem jest osobisty odbiór dziecka 
przez rodzica lub informacja przedłożona na piśmie i podpisana przez rodzica dziecka.. 
 
20. Z dyskotek i imprez szkolnych uczniowie są odbierani przez rodziców. Wyjątek stanowi wcześniejsze 
podpisanie zgody rodzica na samodzielny powrót dziecka do domu wg wzoru zamieszczonego w niniejszym 
regulaminie.  
 
21.Podczas dyskoteki /zabawy / wskazana jest obecność pielęgniarki szkolnej lub osoby uprawnionej do udzielania 
pierwszej pomocy. 
 
22. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz Statutu Szkoły opiekun ma prawo 
usunąć uczestnika dyskoteki, informując o zaistniałej sytuacji Dyrektora Szkoły, rodziców ucznia lub też - w 
przypadku takiej konieczności –policję.  
 
Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany z uczniami na zajęciach z wychowawcą klasy. 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem …………………………… 
 
 
                                                                   
 
PRZEWODNICZĄCY SU                                              OPIEKUN SU                                                 DYREKTOR SZKOŁY 
 
 
 
……………………………………                                ………………….                                            …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA  
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka...............................................................   
                                                                              /imię i  nazwisko, klasa /                                                                    
w dyskotece szkolnej organizowanej dnia………………………………….. 
dla klas ………………..  w godzinach …………………………………….. 
Jednocześnie zapewniam mojemu dziecku bezpieczne przybycie na dyskotekę  
szkolną oraz bezpieczny powrót do domu po zakończeniu imprezy szkolnej. 
W związku z tym, oświadczam, że moje dziecko po zakończonej imprezie (proszę podkreślić): 
 
- idzie samodzielnie do domu  
- czeka na opiekuna  
 
.........................................................                             ……………………………………. …….  
    data, podpis rodzica                                                     telefon kontaktowy do rodzica 
 
 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA  
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka...............................................................   
                                                                              /imię i  nazwisko, klasa /                                                                    
w dyskotece szkolnej organizowanej dnia………………………………….. 
dla klas ………………..  w godzinach …………………………………….. 
Jednocześnie zapewniam mojemu dziecku bezpieczne przybycie na dyskotekę  
szkolną oraz bezpieczny powrót do domu po zakończeniu imprezy szkolnej. 
W związku z tym, oświadczam, że moje dziecko po zakończonej imprezie (proszę podkreślić): 
 
- idzie samodzielnie do domu  
- czeka na opiekuna  
 
.........................................................                             ……………………………………. …….  
    data, podpis rodzica                                                     telefon kontaktowy do rodzica 
 
 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA  
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka...............................................................   
                                                                              /imię i  nazwisko, klasa /                                                                    
w dyskotece szkolnej organizowanej dnia………………………………….. 
dla klas ………………..  w godzinach …………………………………….. 
Jednocześnie zapewniam mojemu dziecku bezpieczne przybycie na dyskotekę  
szkolną oraz bezpieczny powrót do domu po zakończeniu imprezy szkolnej. 
W związku z tym, oświadczam, że moje dziecko po zakończonej imprezie (proszę podkreślić): 
 
- idzie samodzielnie do domu  
- czeka na opiekuna  
 
.........................................................                             ……………………………………. …….  
    data, podpis rodzica                                                     telefon kontaktowy do rodzica 
 
 
 


