Regulamin dyskotek i zabaw szkolnych
w Szkole Podstawowej nr 16
im. Orła Białego w Gdyni
1. Dyskoteki/zabawy szkolne są integralną formą działalności wychowawczej
szkoły, dlatego uczestników obowiązuje przestrzeganie zapisów statutu szkoły,
postanowień niniejszego regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa, zgodnie z
procedurami dotyczącymi zachowania w trakcie ewentualnych zagrożeń,
niebezpieczeństw lub wypadków.
2. Zasady bezpieczeństwa w czasie dyskotek i zabaw szkolnych.
a) Uczestnikami dyskotek i zabaw szkolnych są wyłącznie uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 16 w Gdyni.
b) Uczniowie przychodzą na dyskotekę/zabawę w wyznaczonym przez
organizatora czasie.
c) Dyskoteki / zabawy odbywają się w wyznaczonych przez dyrektora
szkoły miejscach. Do dyspozycji jest duża sala gimnastyczna, stołówka
szkolna i wnęka holu na górnym korytarzu. Udostępnia się najbliżej
położoną toaletę.
d) Podczas dyskoteki/ zabawy należy przebywać w miejscach do tego
wyznaczonych. Uczniowie nie opuszczają budynku szkoły.
e) Podczas dyskoteki/ zabawy należy zachowywać się kulturalnie, nie
wolno stanowić zagrożenia dla osób bawiących się, zakazane są
niebezpieczne zabawy, np. bieganie, potrącanie innych, otwieranie
okien, siadanie na parapecie.
f) Na dyskotekę/ zabawę uczeń ma zakaz wnoszenia niebezpiecznych
przedmiotów, np: scyzoryków, szklanych butelek itp.
g) Wszystkim uczestnikom bezwzględnie zabrania się palenia tytoniu,
spożywania alkoholu, zażywania jakichkolwiek środków odurzających
h) Ewentualne spożywanie poczęstunku i picie napojów odbywa się w
wyznaczonym do tego miejscu.

3. Obowiązki uczestnika.
a) Uczeń biorący udział w dyskotece/ zabawie oddaje zgodę podpisaną
przez rodziców/prawnych opiekunów wychowawcy klasy (zał.1)
b) Uczeń bezwzględnie podporządkowuje się poleceniom nauczycieli –
opiekunów dyskoteki.
c) Na dyskotece/ zabawie obowiązuje zmiana obuwia.
d) Szkoła nie odpowiada za wartościowe rzeczy przyniesione przez uczniów
na dyskotekę/ zabawę.
e) W przypadku, gdy uczeń nie może zostać do końca, rodzic zobowiązany
jest odebrać dziecko osobiście lub przedstawić pisemną zgodę na
samodzielne wyjście.
f) Wszelkie zauważone nieprawidłowości lub sytuacje niebezpieczne uczeń
niezwłocznie zgłasza opiekunom.
4. Zadania organizatora dyskoteki szkolnej i opiekunów.
a) Organizatorem dyskoteki szkolnej może być Samorząd Uczniowski lub
inna grupa inicjatywna, która uzyska zgodę dyrektora szkoły.
b) Organizator opracowuje przydział czynności nauczycieli sprawujących
opiekę podczas dyskoteki
c) Organizator przekazuje wychowawcom pisemne zgody na udział dziecka
w dyskotece szkolnej według wzoru zamieszczonego w niniejszym
regulaminie (zał. 1)
d) Organizator uzgadnia termin i czas trwania dyskoteki z dyrektorem
szkoły, na 3 dni przed dyskoteką organizator składa dyrektorowi szkoły
dokumentację: listę osób sprawujących opiekę oraz przydział czynności
opiekunów. Liczbę opiekunów ustala dyrektor. W przypadku braku
odpowiedniej liczby opiekunów dyskoteka nie może się odbyć.
5. Zadania wychowawców klas
a) Wychowawcy klas zobowiązani są do przedstawienia i wyjaśnienia uczniom
regulaminu.
b) Wychowawcy klas zobowiązani są przedstawić organizatorowi listy uczniów
mających zgody na udział w dyskotece/ zabawie na co najmniej jeden dzień
przed terminem dyskoteki/ zabawy.

Zał.1

Zgoda rodziców/ prawnych opiekunów na uczestnictwo ucznia
w dyskotece/ zabawie szkolnej.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .............................................................
w szkolnej dyskotece/zabawie w dniu.......................................w godz...................
Deklaruję, że po skończonej dyskotece/ zabawie od godz. ................... biorę pełną
odpowiedzialność za dziecko, jego bezpieczny powrót do domu, a nauczyciel ma
prawo zezwolić synowi/ córce na samodzielny powrót do domu.

....................................................................
Data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna

