
 

REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH 

W ZESPOLE SZKÓŁ W GRABOWIE NAD PILICĄ 

 

1. W szkole, w czasie wolnym od nauki mogą się odbywać w godzinach 16.00- 21.00 

(lub po uzgodnieniu z dyrektorem w innym godz.) dyskoteki szkolne, jako forma 

zagospodarowania czasu wolnego uczniów. 

2. Do odtwarzania muzyki wykorzystuje się sprzęt szkolny. Odpowiedzialność za sprzęt ponosi 

nauczyciel – organizator. 

3. Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby obce. Wyjątek stanowią 

zorganizowane grupy uczniów z innej szkoły pod opieką nauczyciela, zaproszone przez 

szkołę. 

4. Aby zapewnić bezpieczeństwo osobom bawiącym się opiekę powinno sprawować 

co najmniej 2 nauczycieli i 5 opiekunów. Podczas dyskoteki jednego oddziału opiekę 

sprawuje wychowawca i dwóch opiekunów. 

5. Na 3 dni przed dyskoteką nauczyciel - organizator otrzymuje pisemne deklaracje 

od opiekunów o chęci sprawowania opieki. W przypadku braku odpowiedniej liczby 

opiekunów dyskoteka nie może się odbyć. Odpowiedzialnym za jej odwołanie 

jest nauczyciel – organizator. 

6. O zamiarze zorganizowania dyskoteki nauczyciel - organizator zawiadamia z odpowiednim 

wyprzedzeniem dyrektora szkoły, ten zaś telefonicznie Posterunek Policji w Grabowie 

nad Pilicą. 

7. Zadaniem nauczyciela organizatora jest zapoznanie opiekunów z regulaminem 

i rozdysponowanie im zadań, przestrzeganie terminów rozpoczęcia i zakończenia zabawy, 

zapewnienie dostępu do telefonu, w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa 

uczniów bądź budynku szkolnego zawiadomienie Policji i dyrektora szkoły. 

8. Dyżurujący nauczyciel i opiekun jest zobowiązany do terminowego objęcia dyżuru 

w miejscu wskazanym przez nauczyciela - organizatora dyskoteki i do aktywnego działania 

na rzecz respektowania regulaminu dyskoteki oraz czynnej troski o bezpieczeństwo uczniów. 

9.  W dyskotece mogą uczestniczyć uczniowie, którzy posiadają zgodę na piśmie od rodzica 

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

są odpowiedzialni za bezpieczny przywóz i odwóz dziecka. 

10. W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające 

bezpieczeństwu uczestników imprezy. Niedozwolone jest: 

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

b) bieganie po korytarzach i schodach;   

c) otwieranie okien; 

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

przezywanie, obrażanie, wyzywanie itp.); 

e) śmiecenie, niszczenie mienia i sprzętu szkolnego; 

f) noszenie przy sobie niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów; 

g) publiczne manifestowanie uczuć; 



h) przebywanie w szatni bez uzasadnionej potrzeby. 

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

odurzających i psychoaktywnych. Złamanie zakazu może spowodować przerwanie dyskoteki 

przez organizatora, usunięcie uczestnika z dyskoteki. 

12.  Uczestnika dyskoteki usuniętego za nieprzestrzeganie regulaminu muszą osobiście odebrać 

rodzice lub opiekunowie prawni. 

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

oraz może korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń. 

14. W przypadku, gdy uczeń zostanie odebrany przez rodzica (prawnego opiekuna) w trakcie 

trwania dyskoteki, nie może już na nią powrócić. 

15. W przypadku podejrzenia o posiadanie przez ucznia niebezpiecznych przedmiotów 

lub środków niedozwolonych informuje się o tym fakcie rodziców i policję. W tym 

przypadku rodzic jest zobowiązany zgłosić się niezwłocznie do szkoły. 

16. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz Statutu organizator 

ma prawo zakończyć dyskotekę przed czasem. 

17. Nauczyciel – organizator i opiekunowie mają obowiązek informowania dyrektora 

o niewłaściwym zachowaniu uczniów podczas dyskotek szkolnych. Każde takie zachowanie 

będzie karane zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły. 

18. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego odpowiedzialni są: nauczyciele 

oraz opiekunowie (dopilnowanie zmiany obuwia, zorganizowanie szatni, pomoc 

w posprzątaniu dyskoteki), pracownicy obsługi (sprzątanie). 

19.  Straty materialne wynikłe podczas dyskoteki pokrywane są przez rodziców sprawców 

zdarzenia. 

20.  Wychowawcy oddziałów zobowiązani są do zapoznania uczniów i rodziców z regulaminem 

dyskotek. 

21. Regulamin dyskotek szkolnych jest dostępny na stronie internetowej szkoły. 

 

Załącznik do Regulaminu          Wzór zgody 

ZGODA NA UDZIAŁ W DYSKOTECE SZKOLNEJ 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………….………………………………... (imię 

i nazwisko), ucznia oddziału ………......... w dyskotece szkolnej w dniu ………………..………. na terenie 

Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą. Oświadczam równocześnie, że biorę odpowiedzialność za bezpieczne 

dotarcie dziecka na dyskotekę oraz jego powrót do domu. 

……………………………………………………            …..................................................... 

   Czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna)                         Telefon kontaktowy  

Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą  


