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 § 1 

 
  
1. Uczestnikami zabawy szkolnej (dyskoteki) są uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej  

nr 9 im. Jurija Gagarina W Kędzierzynie - Koźlu. 

2. Aby zapewnić bezpieczeństwo bawiących się podczas dyskoteki uczniów opiekę muszą sprawować, 

oprócz opiekuna Szkolnego Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klas biorących udział  w zabawie.  

3. Najpóźniej na 7 dni przed dyskoteką opiekun  Samorządu Uczniowskiego uzgadnia termin i 

godziny dyskoteki z dyrektorem.  Dyskoteka odbywa się w godzinach od 17.00 do 19.00 na holu II piętra. 

4. Wychowawcy przekazują rodzicom do podpisu pisemne zgody na udział dziecka w imprezie szkolnej.  

5. Na dyskotekach szkolnych wyznaczeni przez opiekuna Samorządu  uczniowie są odpowiedzialni za 

przygotowanie sprzętu grającego oraz odpowiedniej muzyki (muzyka nie może zawierać wulgaryzmów). 

6. Po zakończeniu dyskoteki, każda klasa jest zobowiązana do posprzątania śmieci oraz ustawienia 

krzeseł i stolików na właściwe miejsca. 

7. W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy zagrażające zdrowiu uczestników imprezy (np. 

wchodzenie na krzesła, stoły, otwieranie okien, bieganie między piętrami, itp.). 

8. Na zabawę uczeń ma zakaz przynoszenia wszelkich niepotrzebnych i niebezpiecznych przedmiotów 

(noże, butelki, kije itd.). Przedmioty wartościowe są wnoszone na własną odpowiedzialność. 

9. Uczeń nie może opuszczać budynku szkoły w trakcie trwania imprezy. 

10. Z dyskoteki 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 lub pisemne wskazanie osoby upoważnionej do odbioru dziecka. 

11. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz Statutu Szkoły opiekun ma 

prawo usunąć uczestnika dyskoteki, dzwoniąc po rodziców ucznia lub też - w przypadku takiej konieczności – 

po policję. 

12. Dyskoteka może zostać odwołana, jeśli lista uczestników będzie mniejsza niż 50% uczniów klas 

deklarujących udział w dyskotece. 

§ 2 

1. Zadaniem wychowawcy jest czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników zabawy oraz nad 

niedopuszczeniem do niewłaściwych form zabawy, w związku z tym opiekun ma prawo: 

a) zakończyć zabawę przed czasem, jeżeli uzna, że pojawiło się realne, zewnętrzne lub wewnętrzne 

zagrożenie bezpieczeństwa uczestników, 

b) zakazać wstępu uczniom, którzy nie należą do danej klasy, 

c) nakazać uczniowi zachowującemu się w sposób niewłaściwy, uporczywie uchylającemu się poleceniom 

opiekunów lub wskazującemu na użycie środków odurzających, palących papierosy opuszczenie terenu  
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szkoły po uprzednim powiadomieniu rodziców,  

e) wnioskować do wychowawcy w razie złego zachowania ucznia o obniżenie oceny z zachowania, 

2.  Wychowawca ma także obowiązek  obserwacji zachowania uczniów swojej klasy  podczas dyskoteki na 

holu II piętra. 

 
§ 3 

1. Uczestnik po zabawie powinien udać się najkrótszą drogą do domu, o ile nie będzie odwożony przez 

rodziców. 

2. Uczestnik zabawy ma obowiązek dbać o mienie szkolne, porządek oraz nie stwarzać sytuacji, w 

której inny uczestnik mógłby poczuć się obrażony. 

 

§ 4 
 
1.Wychowawcy klas zobowiązani są do: 

a) przedstawienia i wyjaśnienia uczniom regulaminu. 

 
Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej dnia 31.08.2020 
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Załącznik nr 1 
 
 

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo ucznia klas 4-8  
w dyskotece szkolnej: 

Ja .......................................................................................................................... jako rodzic/ prawny  
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 

opiekun* mojego dziecka …………………………………………… ucz. kl. ………… wyrażam/ nie wyrażam zgodę/y 
    (imię i nazwisko ucznia) 
na udział mojego dziecka w dniu …………………… w godz. ……………… w dyskotece szkolnej, która odbędzie się 
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Jurija Gagarina w Kędzierzynie - Koźlu. 

Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu/ odbiorę 
dziecko osobiście*. 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na pomoc przedmedyczną w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 
*niepotrzebne skreślić           
           
                                                                  ……………………………………… 
     (data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
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