
 

Regulamin dyskoteki,  balu karnawałowego 

organizowanego 

w Zespole Szkól Urszulańskich we Wrocławiu  

 

 

§ 1 

 

1. Organizatorem dyskoteki są Samorządy Uczniowskie Liceum i Gimnazjum, które 

uzyskały zgodę Dyrektora Szkoły. 

2. Uczestnikami dyskoteki są uczniowie Zespołu Szkół Urszulańskich, określanego dalej 

skrótem ZSU, we Wrocławiu. 

3. Czas trwania dyskoteki: 16.00 – 21:30.  

4. Opiekę w czasie dyskoteki sprawują nauczyciele ZSU we Wrocławiu.  

5. Uczniowie, którzy chcą brać udział w zabawie, przekazują rodzicom do podpisu 

pisemne zgody na udział dziecka w imprezie szkolnej według wzoru zamieszczonego 

w niniejszym regulaminie. Zgoda powinna być dostarczona nauczycielowi – 

opiekunowi dyskoteki najpóźniej w dniu dyskoteki.(Załącznik nr 1) 

6. Za przygotowanie sali, sprzętu grającego oraz dobór odpowiedniej muzyki 

na dyskoteceodpowiada organizator i wskazani przez niego uczniowie. 

7. Po zakończeniu dyskoteki uczniowie są zobowiązani do pozostawienia po sobie 

porządku, a nauczyciele – opiekunowie, do dopilnowania i skontrolowania, czy 

porządek pozostawiono. 

8. W czasie dyskoteki zakazane są zachowania niebezpieczne, a w szczególności 

zagrażające zdrowiu i życiu uczestników imprezy. 

9. Wszyscy uczestnicy imprezy powinni posiadać ważne dokumenty tożsamości (dowód 

osobisty, legitymacja szkolna). 

10. Na dyskotekę mogą być wpuszczane osoby towarzyszące wyłącznie uczniom Liceum 

Ogólnokształcącego przy ZSU we Wrocławiu, po zgłoszeniu wychowawcy  klasy 

najpóźniej dzień przed planowaną zabawą szkolną oraz okazaniu dokumentu 

tożsamości  ucznia przy wejściu do szkoły na zabawę. Powyższe prawo nie dotyczy 

uczniów gimnazjum. W przypadku niewłaściwego zachowania się osoby 

towarzyszącej ucznia lub uczennicy w czasie trwania dyskoteki osoba ta ma 

obowiązek opuścić szkołę. 



11. Uczeń ma zakaz przynoszenia na dyskotekę wszelkich niebezpiecznych przedmiotów, 

napojów alkoholowych, papierosów, środków odurzających, substancji 

psychoaktywnych i innych, które uznawane są za zagrażające życiu lub zdrowiu. 

12.  Przedmioty wartościowe są wnoszone na własną odpowiedzialność. 

13. Przed, w czasie ani po dyskotece nie spożywa się napojów alkoholowych, nie pali się 

papierosów oraz nie zażywa się środków odurzających.  

14. W wypadku podejrzenia o posiadanie wymienionych w ustępach 11 i 13 przedmiotów 

i środków niedozwolonych, informuje się o tym fakcie rodziców lub policję. W tym 

przypadku rodzic jest zobowiązany zgłosić się niezwłocznie do szkoły. 

15. W czasie dyskoteki obowiązują wszelkie zasady dobrego zachowania oraz 

odpowiedniego stroju i wyglądu zgodnie z zasadami panującymi w szkole. 

16. Uczniowie, którzy zostali ukarani przez wychowawcę zakazem uczestnictwa 

w dyskotece lub naganą dyrektora szkoły, nie mogą brać udziału w dyskotece. 

17. Uczeń nie może opuszczać budynku szkoły w trakcie trwania imprezy. W przypadku 

wyjścia uczestnika imprezy poza teren szkoły, bez wiedzy i uzasadnionej zgody 

opiekuna, uczestnik nie ma prawa ponownego wstępu na dyskotekę.  

18. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu nauczyciel - 

opiekun ma prawo usunąć uczestnika dyskoteki, dzwoniąc po rodziców ucznia lub też 

– w przypadku takiej konieczności – po policję. 

19. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, w stosunku do 

ucznia łamiącego te zasady, zostaną zastosowane kary określone odpowiednio  

w Statucie szkoły.  

 

 

§ 2 

 

1. Zadaniem nauczyciela - opiekuna jest czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników 

dyskoteki.  

2. Wychowawcy klas zobowiązani są do przedstawienia i wyjaśnienia uczniom i rodzicom 

regulaminu.  

3. Przyjmuje się, że rodzic / opiekun prawny dziecka, który podpisał zobowiązanie,  

o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszego Regulaminu, zapoznał się z treścią Regulaminu, 

zamieszczoną na stronie ZSU. 

 

 



 

 
 
 

 

Załącznik nr 1 

 

Wzór zgody rodziców/ prawnych opiekunów   

 

 Ja……………………………………………………………… jako rodzic (opiekun prawny) 

mojego dziecka……………………………………………………………………..ucznia  

kl. …………… wyrażam zgodę na jej/jego udział w dyskotece dniu  

w godz. od……………do…………… 

Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu i biorę 

odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w tym czasie. 

………………………………………………………………………………………………                                                                                         

data i podpis rodzica 

 


