REGULAMIN DYSKOTEKI
Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W Szkole w czasie wolnym od nauki mogą odbywać się dyskoteki szkolne jako forma
zagospodarowania czasu wolnego uczniów.
2. W dyskotece mogą uczestniczyć tylko ci uczniowie, którzy w wyznaczonym przez
wychowawcę terminie dostarczyli pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych).
Zgoda powinna zawierać informację, że rodzic (opiekun prawny) bierze
odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia w drodze na dyskotekę i odbiór
go ze Szkoły po zakończonej dyskotece. Podpis na zgodzie jest równoznaczny
z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje do jego przestrzegania.
3. Na dyskoteki nie mogą być wpuszczane osoby spoza Szkoły.
4. Organizatorem dyskoteki są Samorząd Uczniowski i nauczyciele – opiekunowie
samorządu.
5. W czasie trwania dyskoteki czynny jest sklepik szkolny z napojami i słodyczami.
6. W czasie trwania dyskoteki w Szkole obecna jest pielęgniarka/ratownik medyczny.
7. Sekretariat informuje o dyskotece V Komisariat Policji w Lublinie.
8. Dyskoteki odbywają się zgodnie z Kalendarzem Gimnazjum nr 16 im F. Chopina
w Lublinie, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum na bieżący rok
szkolny.
9. Na wniosek Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców
Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o dodatkowym terminie dyskoteki.
10. Czas trwania dyskoteki nauczyciel – opiekun samorządu uzgadnia z Dyrektorem
Szkoły. Nie może ona jednak trwać dłużej niż do godz. 2000.
11. Uczniowie wpuszczani są do Szkoły 15 minut przed godziną rozpoczęcia dyskoteki.
12. Wszystkim uczestnikom dyskoteki bezwzględnie zabrania się stosowania wszelkich
używek (przed i w trakcie przebywania na terenie Szkoły).
13. Na dyskotekę nie należy przynosić przedmiotów zagrażających zdrowiu
i bezpieczeństwu jej uczestników.
14. Straty materialne, powstałe podczas dyskoteki, pokrywane są przez rodziców
(opiekunów prawnych) ucznia.
15. Jeśli uczeń łamie normy i zasady ustalone w Szkole (szczególnie w zawarte w Statucie
Szkoły), wychowawca klasy, nauczyciel – opiekun zastępujący wychowawcę,
Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor może zabronić uczniowi udziału w dyskotece.
16. Opiekę podczas dyskoteki sprawują wszyscy wychowawcy klas, pedagodzy szkolni
oraz wyznaczeni nauczyciele.
17. Osoby sprawujące opiekę mogą korzystać z dostępu do telefonu znajdującego się
w sekretariacie szkoły. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa uczniów
zawiadamiają właściwe służby (Policję, Pogotowie Ratunkowe) i stosują
obowiązujące w Szkole procedury stosownie do sytuacji.
OBOWIĄZKI WYCHOWAWCÓW
1. Zbierają zgody rodziców na udział ich dzieci w dyskotece.
2. Sporządzają listę uczniów biorących udział w dyskotece oraz listę uczniów, którzy nie
mają pozwolenia na udział w niej.
3. Przychodzą do Szkoły co najmniej 20 minut wcześniej – przed rozpoczęciem
dyskoteki.
4. Wpuszczają na dyskotekę uczniów zgodnie z przygotowanymi listami .

5. Pełnią opiekę podczas dyskoteki zgodnie z przygotowanym przez opiekuna samorządu
harmonogramem.
6. Opuszczają Szkołę po wyjściu wszystkich uczestników dyskoteki.
7. W przypadku nieprzestrzegania przez ucznia postanowień regulaminu (ordynarne
zachowanie, bójki, palenie tytoniu, picie alkoholu itp.) maję prawo usunąć uczestnika
dyskoteki z budynku szkoły – po wcześniejszym wezwaniu rodzica/opiekuna. Uczeń
usunięty z dyskoteki musi zostać odebrany osobiście przez rodziców/opiekunów .
OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW SAMORZĄDU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organizują dyskotekę.
Czuwają nad ładem i porządkiem na terenie Szkoły oraz bezpieczeństwem uczniów.
Koordynują zadania przydzielone wychowawcom i innym nauczycielom.
Reagują w sytuacjach kryzysowych z zastosowaniem ustalonych procedur.
Informują Dyrektora o naruszeniach postanowień niniejszego regulaminu.
Sprawdzają stan budynku po zakończeniu dyskoteki.
Kończą pracę po opuszczeniu Szkoły przez wszystkich uczniów, wychowawców
i rodziców.

OBOWIĄZKI RODZICÓW
1. Wyrażają zgodę na udział dziecka w dyskotece.
2. Odpowiadają za punktualne odebranie dziecka ze Szkoły.
OBOWIĄZKI UCZNIÓW
1. Przynoszą zgodę od rodziców (prawnych opiekunów) na udział w dyskotece (zgodnie
z terminem ustalonym przez wychowawcę).
2. Posiadają przy sobie legitymację szkolną oraz obuwie zamienne.
3. Wierzchnie ubranie pozostawiają w szatni, zmieniają obuwie.
4. Stosują się do poleceń i uwag opiekunów.
5. Korzystają tylko z wyznaczonych pomieszczeń. Nie mogą wychodzić na zewnątrz
budynku oraz przemieszczać się po pierwszym i drugim piętrze budynku.
Wcześniejsze wyjście z dyskoteki musi być zgłoszone wychowawcy/opiekunowi
klasy.
6. Nie przynoszą ze sobą napojów.
7. Zachowują ład i porządek, nie przeszkadzają innym w zabawie.
Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia. Wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z
regulaminem dyskotek na godzinach wychowawczych oraz zebraniach z rodzicami.

Lublin, dn. …………………............ ..
Dyrektor Szkoły
…………………………………………..
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
………………………………………………….
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo ucznia w dyskotece szkolnej
………………………………………
Nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka…………………………………………..
Nazwisko i imię ucznia/uczennicy

ucz. kl. …………w dyskotece szkolnej , która odbędzie się dnia…………….........................
w godzinach………………………, w Gimnazjum nr 16 im. F. Chopina w Lublinie.
Odbiorę dziecko osobiście/ dziecko odbierze upoważniona osoba pełnoletnia*.
*niepotrzebne skreślić
……………………………………..
podpis rodzica (prawnego opiekuna)

