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Regulamin imprez szkolnych i pozaszkolnych 
 

 

I. Regulamin imprez pozaszkolnych 
 

 

W czasie trwania imprez szkolnych i pozaszkolnych obowiązuje  Statut 

Szkoły wszystkie inne przepisy regulujące życie szkoły. Poza tym 

w szczególności : 

1. Organizator opracowuje program, harmonogram, regulamin imprezy. 

2. Program imprezy organizowanej przez szkołę zatwierdza dyrektor 

szkoły. 

3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich imprezach szkolnych 

i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę lub klasę, chyba, 

że wychowawca określi imprezę jako nieobowiązkową. 

4. Uczeń godnie reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię podczas 

różnych imprez szkolnych i pozaszkolnych. 

5. Zachowuje się zgodnie z przyjętymi normami moralnymi, prawnymi, 

obyczajowym i kulturowymi. 

6. Zachowanie , kultura osobista i wygląd ucznia podlega ocenie 

z zachowania. 

7. Uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły podczas  

imprez szkolnych organizowanych na terenie szkoły. 

8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikłe 

z samowolnego oddalenia się ucznia. 

9. Do opieki nad uczniami w czasie imprez szkolnych i pozaszkolnych 

mogą być włączani rodzice za zgodą dyrektora szkoły. 
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10. Podczas imprez szkolnych organizowanych na terenie szkoły 

za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają nauczyciele wychowawcy. 

11. W czasie trwania imprez otwartych odbywających się poza terenem 

szkoły za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają rodzice lub ich 

opiekunowie prawni. 

12. Za bezpieczne przybycie i powrót z imprezy pozaszkolnej i szkolnej 

odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni. 

 

 

 

II. Regulamin dyskotek szkolnych 
 

 

1. Dyskoteka jest imprezą szkolną dającą wzór aktywnego i kulturalnego 

sposobu spędzania wolnego czasu. 

2. Dyskoteka  może być imprezą organizowaną przez Radę Rodziców, 

Samorząd Uczniowski, samorządy klasowe, organizacje działające 

na terenie szkoły po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. 

3. Decyzją dyrektora szkoły może być odwołana lub przeniesiona na inny 

termin. 

4. Dyskoteki szkolne odbywają się po zajęciach lekcyjnych w godzinach 

ustalonych przez organizatorów. 

5. Udział w dyskotece biorą wyłącznie uczniowie naszej szkoły.  

6. Dyskoteka odbywa się we wskazanym pomieszczeniu. Zabrania się 

przebywania uczestnikom dyskoteki w innych miejscach szkoły. 

7. Wszystkich uczestników dyskoteki obowiązuje korzystanie 

z wyznaczonej sali. 

8. Dyskoteki szkolne mogą trwać od 15 do 19.00 
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9. Wyjście poza budynek szkoły w czasie trwania dyskoteki jest 

równoznaczne z jej opuszczeniem. 

10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikłe 

z samowolnego oddalenia się ucznia. 

11. Uczeń może wcześniej wyjść z dyskoteki za osobistym lub pisemnym 

zwolnieniem rodzica, opiekuna prawnego. 

12. Uczestnik dyskoteki jest zobowiązany dbać o zdrowie 

i bezpieczeństwo własne oraz  swoich kolegów. Palenie przez 

uczestników dyskoteki tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków 

lub innych środków odurzających jest zabronione. 

 

13. Opiekę nad uczestnikami i odpowiedzialność za nich na terenie szkoły 

ponoszą organizatorzy (opiekunowie).  

14. Za ład i porządek oraz bezpieczeństwo uczniów odpowiada jej 

organizator (opiekun). 

15. W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy zagrażające 

zdrowiu uczestników. 

16. Na zabawę uczeń ma zakaz przynoszenia wszelkich niepotrzebnych 

i niebezpiecznych przedmiotów oraz używek. 

17. Po dyskotece wyznaczeni uczniowie porządkują salę. 

18. Za szkody wyrządzone przez uczniów na terenie szkoły w czasie 

trwania dyskoteki odpowiadają winni uczniowie i ich rodzice. 

19. W zakresie organizowania dyskotek zobowiązuje się organizatora 

(opiekuna) do współdziałania z rodzicami. 

20. Organizatorzy zobowiązani są do poinformowania rodziców 

o terminach i czasie trwania dyskotek w formie obwieszczenia, 

zaproszenia. 
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21. Za bezpieczny powrót uczniów do domów odpowiedzialni są rodzice 

lub prawni opiekunowie. 

22. W stosunku do ucznia, który narusza regulamin zostaną zastosowane 

kary wg Statutu Szkoły. 
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