REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH
W GIMNAZJUM PUBLICZNYM W WIEPRZU
(ROK SZKOLNY 2012/2013)
Podstawa prawna:
A. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 08 listopada 2001r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola szkoły i placówki krajoznawstwa
i turystyki [Dz.U. Nr 135 poz. 1516].
B. Rozporządzenie MENiS z 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
w szkołach [Dz.U. Nr 6 poz.69]; turystyki w górach i pływania [z 1997r. Nr 57 poz. 358] oraz
organizacji imprez masowych. [z 1997 r. Nr 106 poz. 680].
C. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej z późniejszymi zmianami [Dz.U.
z 2001 r.: Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115].
D. Statut Gimnazjum Publicznego nr 2 w Wieprzu.
1. W szkole w czasie wolnym od nauki mogą odbywać się w godzinach od 17:00 do 20:00 dyskoteki
szkolne, jako forma zagospodarowania czasu wolnego uczniów Szkoły.
2. Dyskoteki szkolne mogą być odpłatne dla uczestników. Cenę biletu ustala organizator
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i Samorządem Uczniowskim. Na dyskotece będzie prowadzony
zeszyt wpisów, w którym będzie odnotowane wejście i wyjście uczniów gimnazjum.
3. Wejście na dyskotekę jest możliwe w ciągu 1 godz. od rozpoczęcia dyskoteki. Na dyskoteki
szkolne nie mogą być wpuszczane osoby spoza szkoły. 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.
4. W dyskotece mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie, którzy mają zgodę wychowawcy na udział
w dyskotece (brak kar ograniczających prawo uczestnictwa w zabawach szkolnych).
5. Podczas dyskotek należy dbać o porządek i odpowiednie zachowanie. Za pozostawienie
w czystości obiektu szkolnego (korytarze, toalety i inne wykorzystywane pomieszczenia)
odpowiedzialni są: uczniowie, pracownicy obsługowi (sprzątanie po dyskotece) oraz uczniowie
organizujący dyskotekę wraz z opiekunem.
6. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania
środków niedozwolonych oraz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych.
7. Na teren szkoły w czasie dyskoteki uczniowie wchodzą bez plecaków. Wpuszczenie ucznia
z plecakiem/torbą na teren szkoły jest możliwe tylko po wcześniejszym dobrowolnym okazaniu
przez ucznia zawartości plecaka/torby w obecności co najmniej dwóch opiekunów.

8. W czasie dyskoteki nie wolno wnosić na teren szkoły żadnych napojów lub jedzenia.
W budynku szkoły dozwolone są jedynie napoje i jedzenie sprzedawane przez Samorząd
Uczniowski lub Radę Rodziców. W czasie trwania dyskotek będzie działać sklepik szkolny ze
słodyczami i napojami. Po dokonaniu zakupu w sklepiku, uczeń ma obowiązek opuścić jego
otoczenie i wrócić na miejsce, w którym odbywa się dyskoteka.
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9. Przedmioty wartościowe są wnoszone na własną odpowiedzialność.
10. W czasie dyskoteki nie wolno otwierać okien w budynku szkoły bez zgody nauczyciela
pełniącego dyżur.
11. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Statutu Szkoły
(np. brak butów zmiennych, bójki, palenie papierosów, picie alkoholu, ordynarne zachowanie itp.)
organizator ma prawo usunąć uczestnika dyskoteki z budynku szkoły bez zwrotu opłaty za bilet lub
zakończyć dyskotekę przed czasem.
12. Uczestnika dyskoteki usuniętego za nieprzestrzeganie tegoż regulaminu muszą osobiście
odebrać rodzice lub opiekunowie prawni.
13. W przypadku naruszenia porządku, który nosi znamiona przestępstwa, Dyrektor Szkoły ma
obowiązek poinformować o tym policję.
14. Straty materialne, wynikłe podczas dyskoteki, pokrywają rodzice/prawni opiekunowie
sprawcy. W przypadku nie wykrycia sprawcy pokrywane są z zysku osiągniętego przez
organizatorów.
15. Organizacją dyskoteki zajmuje się Samorząd Uczniowski i jego opiekun oraz Sekcja Szkolnego
Radiowęzła.
16. O zamiarze zorganizowania dyskoteki nauczyciel-organizator zawiadamia Dyrektora Szkoły co
najmniej 7 dni wcześniej.
17. Opiekę podczas dyskotek sprawują nauczyciele, rodzice oraz opiekun Samorządu
Uczniowskiego. Na 40 uczestników musi przypadać przynajmniej 2 dyżurujących nauczycieli.
Dyżurujący nauczyciel jest zobowiązany do terminowego objęcia dyżuru w miejscu wskazanym przez
organizatora dyskoteki i do aktywnego działania na rzecz respektowania regulaminu oraz czynnej
troski o bezpieczeństwo uczniów.
18. W przypadku braku odpowiedniej liczby opiekunów dyskoteka nie może się odbyć
(odpowiedzialnym za jej odwołanie jest nauczyciel - organizator). Miejsce przeprowadzania dyskoteki
ustala organizator w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. Domyślnie jest to sala nr 4.
19. Z ważnej przyczyny Dyrektor Szkoły może odwołać planowaną dyskotekę.
20. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania uczniów z regulaminem.
21. Nauczyciel – organizator dyskoteki ma obowiązek informowania Dyrektora Szkoły o złym
zachowaniu uczniów podczas szkolnych dyskotek. Uczniowie ci karani są zgodnie z zapisami Statutu
Szkoły.
22. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Samorząd Uczniowski Gimnazjum

Dyrektor Gimnazjum

2

