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REGULAMIN 

ORGANIZACJI DYSKOTEK SZKOLNYCH 

Gimnazjum w Dobczycach 

 
1. Za zgodą Dyrektora Gimnazjum w budynkach wynajmowanych przez gimnazjum 

w Dobczycach  w czasie wolnym od nauki mogą odbywać się w godz. od 18
00

 do 20
00

 

dyskoteki szkolne, jako forma zagospodarowania czasu wolnego uczniów.  

2. Dyskoteki szkolne mogą być odpłatne dla uczniów (o wydatkowaniu zebranych środków 

decyduje organizator: opiekun samorządu oraz członkowie Samorządu Szkolnego). Cenę 

biletu ustala Rada Samorządu Szkolnego w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. Podczas 

dyskoteki mogą być sprzedawane zimne napoje i słodycze.  

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

zorganizowane grupy pod opieką nauczyciela zaproszone przez Szkołę.  

4. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do posiadania ważnej legitymacji szkolnej i obuwia 

zastępczego. 

5. Uczniowie, którzy zostali ukarani zawieszeniem w prawie uczestniczenia w zajęciach 

pozalekcyjnych lub naganą Dyrektora Szkoły nie mogą brać udziału w szkolnych 

dyskotekach. 

6. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (korytarze, toalety i inne wykorzystywane 

pomieszczenia) odpowiedzialni są: pracownicy obsługi (sprzątanie po dyskotece) oraz 

uczniowie organizujący dyskotekę wraz z opiekunem (dopilnowanie zmiany butów, 

zorganizowanie szatni, pomoc w posprzątaniu po dyskotece). 

7. Aby zapewnić bezpieczeństwo bawiących się uczniów podczas dyskoteki, opiekę powinno 

sprawować co najmniej 4 nauczycieli lub 2 nauczycieli i 2 rodziców. Podczas dyskoteki 

jednego oddziału opiekę sprawuje wychowawca oraz 1 rodzic. 

8. Na 3 dni przed dyskoteką nauczyciel-organizator składa wicedyrektorowi pisemne 

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

opiekunów dyskoteka nie może się odbyć (odpowiedzialnym za jej odwołanie jest 

nauczyciel - organizator). 

9. Zadaniem nauczyciela - organizatora i Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego jest 

zapoznanie opiekunów z regulaminem i rozdysponowanie im zadań, przestrzeganie 

terminów rozpoczęcia i zakończenia zabawy, zapewnienie dostępu do telefonu,  

a w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa uczniów bądź budynku szkolnego 

ma obowiązek zawiadomić Komisariat Policji w Dobczycach (tel.997). 

10. Opieką w czasie dyskoteki objęci są tylko uczniowie, którzy znajdują się w budynku szkoły. 

11. W czasie dyskoteki uczniowie mogą korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń. 

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

Wyjście z budynku szkoły jest równoznaczne z rezygnacją z dyskoteki i udaniem się do 

domu. 

13. Na teren szkoły nie wolno wnosić przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu oraz rzeczy 

wartościowych. 
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14. Uczeń złapany na paleniu papierosów, zażywaniu narkotyków, piciu alkoholu poniesie 

poważne konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły. Wszystkie przypadki będą zgłaszane 

policji.  

15. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Statutu Szkoły 

organizator ma prawo usunąć uczestnika dyskoteki z budynku szkoły bez zwrotu opłaty za 

bilet. Nauczyciel-organizator oraz Sekcja Porządkowa mają obowiązek informowania 

Dyrektora Szkoły o złym zachowaniu uczniów podczas szkolnych dyskotek. Uczniowie ci 

karani są przez Dyrektora Szkoły 

16. Nad bezpieczeństwem uczniów i porządkiem czuwają Nauczyciele, Rodzice i Sekcja 

Porządkowa SU. 

 

 

Dyrektor szkoły:                       

    


