REGULAMIN IMPREZ SZKOLNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MATKI TERESY
Z KALKUTY W TYCHACH

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. nr 135, poz. 1516).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i nie publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. nr 6,
poz. 69)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 1997 roku zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. nr 18, poz. 102).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie
szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. nr 101,
poz.1095).
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie przewodników
turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. nr 72, poz. 752).
I.

Dyskoteki szkolne są integralną formą działalności profilaktyczno-wychowawczej
szkoły, dlatego uczestników obowiązuje przestrzeganie Regulaminu Szkoły oraz
ogólnych zasad bezpieczeństwa i procedur dotyczących zachowania w trakcie
ewentualnego zagrożenia, niebezpieczeństw lub wypadków.

II.

Cele dyskotek szkolnych:
1.

Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego
i kulturowego.

2.

Dbałość o kształtowanie wizerunku ucznia.

3.

Dbałość o tradycję i ceremoniał szkoły.

4.

Budzenie w uczniach szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego.

5.

Kształtowanie postawy dialogu przyczyniającej się do tworzenia klimatu zaufania
budowanie wspólnoty nauczycieli i uczniów.

6.

Kulturalna zabawa w grupie.

7.

Współdecydowanie o doborze zabaw.

8.

Upowszechnianie wśród młodzieży zasad umiejętnego korzystania z czasu wolnego.

9.

Podnoszenie wrażliwości estetycznej i sprawności psychofizycznej młodzieży.

III. Formy działalności:
1. Zabawy i dyskoteki szkolne.
2. Imprezy charytatywne.
3. Inne imprezy okolicznościowe.
IV.

Przy organizowaniu i przeprowadzaniu imprez lub dyskotek szkolnych współdziałają
wybrani
nauczyciele,
wychowawcy
klas,
i
uczniowie
– w szczególności przedstawiciele klas, tzw. „trójki klasowe”.

V.

Imprezy oraz dyskoteki szkolne odbywają się zgodnie z przyjętymi w regulaminie
zasadami.

VI.

Kierownik imprezy lub dyskoteki szkolnej i opiekunowie.
1.

Kierownikiem imprezy/dyskoteki szkolnej może być opiekun Samorządu
Uczniowskiego, nauczyciel, członek Rady Rodziców wyznaczony przez Dyrektora
Szkoły. Opiekun Samorządu Uczniowskiego obecny na dyskotece szkolnej
automatycznie jest kierownikiem dyskoteki.

2.

Kierownik imprezy/dyskoteki szkolnej współdziała z Dyrektorem Szkoły i koordynuje
całość imprezy.

3.

Wskazany kierownik imprezy/dyskoteki szkolnej powołuje sekcję organizacyjną.

4.

Opiekunem zabawy lub imprezy/dyskoteki szkolnej może być wychowawca klasy, inny
nauczyciel lub członek Rady Rodziców.

5.

Opiekunowie są zobowiązani znać zasady bezpieczeństwa zawarte w Statucie Szkoły
oraz w regulaminie opracowanym przez kierownika imprezy i bezwzględnie ich
przestrzegać.

6.

Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie imprezy lub dyskoteki
szkolnej przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo młodzieży.

7.

Dyskoteki szkolne odbywają się przy zapewnieniu ciągłego nadzoru przez minimum
6 opiekunów, a w razie większej liczby uczniów – proporcjonalnie więcej, zgodnie
z przepisami prawa, tak aby zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo.

VII. Zadania kierownika imprezy lub dyskoteki szkolnej.
1.

Zgłoszenie woli zorganizowania imprezy lub dyskoteki szkolnej do Dyrektora Szkoły co
najmniej tydzień przed planowaną imprezą lub dyskoteką szkolną w celu podjęcia
niezbędnych czynności formalnych.

2.

Opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników.

3.

Skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz uzyskanie ustnej zgody
dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby na przeprowadzenie imprezy lub
dyskoteki szkolnej.

4.

Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu imprezy/dyskoteki
szkolnej oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie.

5.

Przekazanie wychowawcom klas informacji dla uczestników o zasadach bezpieczeństwa
podczas imprezy/dyskoteki szkolnej.

6.

Określenie zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienie opieki
i bezpieczeństwa uczestnikom imprezy/dyskoteki szkolnej.

7.

Poinformowanie uczestników o zasadach współżycia społecznego i kultury
obowiązującej w trakcie organizacji i przebiegu imprezy/dyskoteki szkolnej.

8.

Dokonywanie podsumowania imprezy/dyskoteki szkolnej po jej zakończeniu w formie
krótkiej informacji zamieszczonej na stronie internetowej szkoły.

VIII. Obowiązki opiekuna:
1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami.
2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu
imprezy/dyskoteki szkolnej.
3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i współżycia społecznego.
4. Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom.
5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.
IX.

Do obowiązków ucznia należy przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie oraz
Regulaminie Szkoły, a zwłaszcza:
1.

Dbanie o wspólne dobro, ład i porządek szkoły, jej estetyczny wygląd, poszanowanie
powierzonego mienia.
2. Wystrzeganie się szkodliwych nałogów (tytoniu, tabaki, alkoholu, narkotyków i innych
środków odurzających).
3. Naprawienie wyrządzonych szkód materialnych.
4. Przestrzeganie zasad kultury współżycia wobec nauczycieli, kolegów, innych osób,
między innymi przez właściwe zwracanie się do nich.
5. Dbanie o honor i tradycję szkoły poprzez godny strój, postawę, zachowanie.
6. Podporządkowanie się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, rady pedagogicznej,
ustaleniom kierownika imprezy oraz samorządu uczniowskiego.
7. Okazywanie szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom.
8. Dbanie o kulturę zachowania i kulturę języka.
9. Nie przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów.
10. Dbanie o higienę osobistą.
X.

Zasady postępowania w sytuacji kryzysowej, związanej m. in. z przestrzeganiem
zapisów Statutu Szkoły, Regulaminu Szkolnego oraz Regulaminu Imprez, opisano w
Szkolnym Zestawie Procedur oraz w Regulaminie Szkolnym.

XI.

Finansowanie imprez oraz przedstawianie zgody na udział w imprezie szkolnej.
1.

Koszt dyskoteki szkolnej dla uczestników - uczniów SP nr 35 z OI w Tychach to 1 zł.

2.

Każdy uczestnik imprezy ma obowiązek przedstawić pisemną zgodę rodziców
(prawnych opiekunów) na udział w imprezie lub dyskotece szkolnej wraz ze
zobowiązaniem do zapewnienia uczniom bezpiecznego powrotu do domu.

3.

Bez pisemnej zgody rodziców dostarczonej najpóźniej dzień przed imprezą, uczeń nie
może brać udziału w dyskotece szkolnej. Zgody w formie smsów nie będą brane pod
uwagę oraz nie będą podstawą do udziału w dyskotece.

4.

Nie ma możliwości wychodzenia w trakcie dyskoteki na zewnątrz budynku oraz
wcześniejszego opuszczenia dyskoteki (poza szczególnymi przypadkami, w których
rodzice odbierają dzieci osobiście). Jeżeli uczeń deklaruje uczestnictwo w dyskotece,
imprezie szkolnej, to ma obowiązek pozostania do zakończenia imprezy.

XII. Udzielania zgody na przeprowadzenie imprezy, wymagane dokumenty.
1.

Zgodę na przeprowadzenie imprezy udziela dyrektor lub upoważniona przez niego
osoba.

2.

Na trzy dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy lub dyskoteki szkolnej kierownik
powinien przedstawić dyrektorowi szkoły lub upoważnionej przez niego osobie do
zatwierdzenia:
a)

2 egzemplarze wypełnionej karty imprezy (z których jeden pozostaje w szkole,
a drugi zabierany jest na imprezę, dyskotekę szkolną)

b) listę nauczycieli sprawujących opiekę podczas imprezy/dyskoteki szkolnej,
potwierdzoną ich podpisem o przyjęciu opieki nad uczniami podczas imprezy
c)

listę uczniów z poszczególnych klas z zaznaczeniem, kto bierze udział
w dyskotece (odpowiedzialny: wychowawca klasy)

XIII. Ewentualne braki w dokumentacji należy uzupełnić w terminie uzgodnionym
z osobą zatwierdzającą kartę imprezy/dyskoteki szkolnej.
XIV. Wychowawca ma prawo nie zgodzić się na udział w dyskotece danego ucznia, np. ze
względu na zachowanie.
XV. Opóźnienie w przedstawieniu do zatwierdzenia lub brak wymaganych dokumentów
mogą być przyczyną nieudzielenia zgody na przeprowadzenie imprezy, dyskoteki
szkolnej.
XVI. Zasady bezpieczeństwa w czasie imprez oraz dyskotek szkolnych.
1.

Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba może w uzasadnionych przypadkach
odmówić udzielenia zgody na przeprowadzenie imprezy, dyskoteki szkolnej, nawet jeżeli
spełnione zostały wcześniej wymienione wymogi.

2.

Czas trwania i przebieg imprezy muszą być dopasowane do okoliczności i możliwości
uczestników.

3.

Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby obce, ani absolwenci szkoły.

4.

Przed rozpoczęciem imprezy należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa
i sposobie zachowania się, a także o stosowności stroju i konieczności respektowania
zasad zachowania i kultury.

5.

Na imprezy oraz dyskoteki szkolne obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia
i spożywania alkoholu i innych środków odurzających oraz niebezpiecznych, a także
napojów energetycznych, ostrych przedmiotów, tabaki, papierosów i e-papierosów oraz
olejków.

6.

Opiekunowie (organizatorzy) imprezy gwarantują stałą ochronę.

7.

Zadaniem opiekuna SU w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa uczniów
bądź budynku szkolnego jest zawiadomienie Komendy Policji oraz Dyrektora Szkoły.

8.

Nauczyciel - opiekun Samorządu Uczniowskiego ma obowiązek informowania
Dyrektora Szkoły o złym zachowaniu uczniów podczas dyskotek szkolnych.

9.

Organizator imprezy zobowiązany jest zapoznać uczestników imprezy/dyskoteki
szkolnej z Regulaminem.
Regulamin imprez szkolnych wchodzi w życie 1 października 2019 r.

Załączniki: (dostępne do pobrania w dokumentach -strefa ucznia)
1. Wzór karty imprezy/dyskoteki szkolnej.
2. Oświadczenie opiekunów imprezy o odpowiedzialności.
3. Wzór listy nauczycieli sprawujących opiekę podczas dyskoteki szkolnej.
4. Wzór zgody-oświadczenia rodziców.

