
REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH 
w Szkole Podstawowej nr 20 w Jaworznie 

 
1. Dyskoteki szkolne odbywają się w czasie wolnym od nauki, w terminie wyznaczonym przez 

Samorząd Uczniowski. 
2. Informacja o dyskotece będzie ogłaszana dwa tygodnie przed planowaną dyskoteką. 
3. Godziny trwania dyskotek ustala organizator dyskoteki w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły. 
4. Organizator ustala miejsce na terenie szkoły, gdzie będzie odbywała się dyskoteka i gdzie 

będą mogli przebywać jej uczestnicy. 
5. Uczniowie wyrażający chęć udziału w dyskotece szkolnej zobowiązani są dostarczyć przed 

nią podpisaną przez rodziców zgodę na uczestnictwo. (wzór zgody rodziców w załączeniu) 
6. Bezpieczne dotarcie dziecka na dyskotekę oraz powrót z niej zapewniają rodzice. 
7. Udział w dyskotekach szkolnych przysługuje tylko i wyłącznie aktualnym uczniom Szkoły 

Podstawowej nr 20 w Jaworznie. 
8. Dyskoteki szkolne są ? odpłatne dla uczestników. O wydatkowaniu zebranych środków 

decyduje opiekun Samorządu Uczniowskiego wraz z uczniami. Cenę biletu ustalają 
opiekunowie SU w porozumieniu z członkami SU. 

9. Podczas dyskoteki mogą być sprzedawane zimne napoje i słodycze. 
10. Uczniowie, którzy zostali ukarani zawieszeniem w prawie uczestniczenia w zajęciach 

pozalekcyjnych nie mogą brać udziału w szkolnych dyskotekach. 
11. Opiekę podczas dyskotek sprawują nauczyciele według przyjętego harmonogramu.  
12. Dodatkową opiekę na dyskotece mogą sprawować rodzice. 
13. Opiekę na dyskotece sprawują przynajmniej dwie osoby. W przypadku braku wystarczającej 

liczby opiekunów dyskoteka może zostać odwołana. 
14. Zadaniem organizatora jest zapoznanie nauczycieli, uczniów i rodziców z regulaminem. 
15. Opiekun dyskoteki  odpowiedzialny jest za przestrzeganie terminów rozpoczęcia i 

zakończenia zabawy, a w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa uczniów bądź 
budynku szkolnego za zawiadomienie Komendy Policji w Jaworznie. 

16.  Spowodowanie strat materialnych, wynikłych podczas dyskoteki, pokrywane jest przez 
sprawcę. 

17. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego po dyskotece odpowiedzialni są 
pracownicy obsługi. 

18. Zakazuje się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych. Obowiązuje 
całkowity zakaz palenia papierosów oraz posiadania lub spożywania napojów 
alkoholowych, zażywania środków odurzających czy wspomagaczy. 

19. W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające 
bezpieczeństwu uczestników imprezy ( m.in.: wchodzenie na stoły, krzesła lub inne 
elementy wyposażenia, zaczepki, bójki, wymuszenia). 

20. W szczególności nie wolno otwierać okien, przez które mógłby dostać się do szkoły ktoś z 
zewnątrz. 

21. Opiekun dyskoteki jest zobowiązany do poinformowania Dyrekcji Szkoły o złym 
zachowaniu uczniów podczas dyskotek szkolnych. Uczniowie ci są karani zgodnie z 
zapisami Statutu Szkoły. Szczególne przypadki będą zgłaszane policji. 

22. Uczestnika dyskoteki usuniętego za nieprzestrzeganie tego regulaminu muszą osobiście 
odebrać rodzice lub opiekunowie prawni. 

23. Uczniowie nie mogą opuścić dyskoteki przed jej zakończeniem, chyba że posiadają pisemną 
zgodę od rodziców. 

24. Dyrekcja oraz wychowawcy zapoznają rodziców i uczniów z Regulaminem Dyskotek na 
godzinie wychowawczej oraz zebraniu rodziców. 

25. Zmian w niniejszym regulaminie można dokonać na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady 
Pedagogicznej, Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego. 



 
Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych  

na udział w dyskotece szkolnej  
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …............................................ w dyskotece 

szkolnej, która odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 20 w Jaworznie dnia ….............................. 
…............................. w godzinach od ….................... do ….......................... . 
Ponoszę odpowiedzialność za samodzielne przybycie i powrót dziecka do domu po zakończeniu 
dyskoteki.  
 
 
Data …........................................ Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

…........................................................... 
lub 

Ponoszę odpowiedzialność za wcześniejsze wyjście mojego dziecka z dyskoteki szkolnej o 
godzinie …................................... . 
 

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 
…..........................................................  

 
 


