
REGULAMIN IMPREZ - DYSKOTEK I ZABAW SZKOLNYCH- 
 

ORGANIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W TARNOBRZEGU 
 

 

1. W szkole, w czasie wolnym od nauki, mogą odbywać się imprezy, dyskoteki lub 
zabawy szkolne, jako forma zagospodarowania czasu wolnego uczniów.  
Dyskoteki i zabawy  odbywają się najpóźniej do godziny 19.00. W wyjątkowych 
sytuacjach, za zgodą Dyrektora, zabawa może zakończyć się później. 

2. Dyskoteki szkolne, zabawy, inne imprezy są integralną formą działalności 
wychowawczej szkoły, dlatego uczestników obowiązuje przestrzeganie 
regulaminu szkoły oraz zasad bezpieczeństwa zgodnie z procedurami 
dotyczącymi zachowania w trakcie ewentualnych zagrożeń, niebezpieczeństw 
lub wypadków. Organizator dyskoteki jest zobowiązany do znajomości zasad 
ewakuacji z danego obiektu. 

3. Dyskoteki w szkole mogą odbywać się tylko za pozwoleniem Dyrektora Szkoły. 

4. Za organizację dyskotek szkolnych odpowiada Samorząd Uczniowski wraz  
z nauczycielem – opiekunem  lub inna grupa inicjatywna (np.klasa), która uzyska 
zgodę dyrektora. 

5. O zamiarze zorganizowania dyskoteki Organizator z tygodniowym 
wyprzedzeniem zawiadamia Dyrektora szkoły przedkładając do akceptacji Kartę 
zgłoszenia imprezy szkolnej (załącznik nr 1) z listą nauczycieli sprawujących 
opiekę podczas imprezy, dyskoteki szkolnej potwierdzoną ich podpisem 
o przyjęciu opieki nad uczniami. Kartę zgłoszenia imprezy przechowuje do końca 
roku szkolnego wicedyrektor szkoły. 

6. Uczestnikami dyskotek, zabaw mogą być tylko uczniowie szkoły.  

7. Dyskoteki odbywają się w sali gimnastycznej, przy oświetleniu dyskotekowym.  

8. Uczestnicy dyskoteki mogą korzystać z szatni, toalet, korytarza na parterze 
szkoły. Zabrania się przebywania uczestnikom dyskoteki w innych miejscach 
szkoły.  Wyjątek stanowią dyskoteki, podczas których przewidziany jest 
poczęstunek dla uczniów. 

9. Dyskoteki szkolne mogą być odpłatne dla uczestników. Podczas dyskoteki mogą 
być sprzedawane zimne napoje. 

10. Cenę biletu i wysokość opłaty za napoje ustala Organizator w porozumieniu 
z Dyrektorem szkoły.  

11. Sprawozdanie z wysokości zebranych środków i sposobu ich wydatkowania  
ustala nauczyciel – Organizator wraz z uczniami i przedstawia dyrektorowi 
w ciągu 7 dni od zakończenia imprezy. Sprawozdanie przechowywane jest 
w dokumentacji SU. 

12. Na tydzień przed planowaną dyskoteką organizator powinien poinformować 
nauczycieli i uczniów o terminie dyskoteki. Wychowawcy przekazują uczniom 
Zgodę rodziców/opiekunów na uczestnictwo w dyskotece szkolnej (Załącznik 
nr 3).  

13. Na udział ucznia w dyskotece zgodę pisemną muszą wyrazić 
rodzice/opiekunowie, którzy odpowiadają również za bezpieczne przybycie 



i  powrót swojego dziecka do domu. W klasach I-III zgodą na uczestnictwo 
dziecka w zabawie może być fakt  przyprowadzenia dziecka na zabawę i ustne 
zgłoszenie wychowawcy chęć uczestnictwa w zabawie.  

14. Uczniowie przynoszą zgody na uczestnictwo w imprezie podpisane przez 
rodziców/opiekunów do wychowawcy. Wychowawca przechowuje je 
w dokumentacji klasowej do końca roku szkolnego.  

15. Uczniowie przychodzą na dyskotekę nie wcześniej niż 15 minut przed jej 
rozpoczęciem.  

16. Wychowawca klas I – III rodzic wpisuje dziecko na listę uczestników imprezy 
a w klasach  IV – VI wychowawca sprawdza obecność  uczniów na imprezie 
i odnotowuje ją na liście uczestników imprezy szkolnej (Załącznik nr 2). 

17. Uczeń ma możliwość wcześniejszego opuszczenia imprezy, dyskoteki, zabawy. 
Uczeń klas IV – VI powinien posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów na 
wcześniejsze opuszczenie budynku szkoły lub nauczyciel na prośbę ucznia 
telefonicznie informuje o tym rodzica i ustala sposób powrotu dziecka do domu. 
W przypadku ucznia  klas I-III o fakcie wcześniejszego opuszczenia imprezy 
rodzic informuje wychowawcę klasy. 

18. Fakt i godzinę wcześniejszego opuszczenia budynku szkoły wychowawca  
odnotowuje na liście uczestników imprezy szkolnej (Załącznik nr 2),  

19. Wychowawca przechowuje listę uczestników imprez szkolnych  w dokumentacji 
klasy do końca roku szkolnego. 

20.  W przypadku nieobecności wychowawcy na dyskotece jego rolę pełni inny, 
wyznaczony przez dyrektora nauczyciel. 

21. W czasie dyskotek obowiązują zasady dobrego wychowania oraz strój stosowny 
do wieku i rodzaju imprezy, a także zamienne obuwie zapewniające bezpieczną 
zabawę.   

22.  W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania 
zagrażające zdrowiu i życiu uczestników dyskoteki. Uczeń ma obowiązek 
zachowywać się w sposób gwarantujący bezpieczną zabawę sobie i innym. 

23. Organizatorzy dyskoteki zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa 
uczniom poprzez organizację dyżurów nauczycieli. Opiekę sprawuje jeden 
nauczyciel na jeden zespół klasowy. Podczas dyskotek opiekę nad uczniami 
mogą również sprawować rodzice. Dyżurujący nauczyciele pilnują porządku na 
dyskotece. 

24. Nauczyciele/opiekunowie rozpoczynają swój dyżur 15 minut przed rozpoczęciem 
dyskoteki, a kończą w momencie opuszczenia budynku szkoły przez ostatniego 
ucznia.  

25. Dyrektor, Organizator lub opiekun mają  prawo zakończyć zabawę przed 
czasem, jeżeli uznają, że pojawiło się realne zewnętrzne lub wewnętrzne 
zagrożenie bezpieczeństwa uczestników.  

26.  Za szkody wyrządzone przez uczniów na terenie szkoły w czasie trwania 
dyskoteki odpowiadają winni uczniowie wraz z rodzicami/opiekunami.  

27. Wychowawca ma prawo zakazać udziału w dyskotece, gdy uczeń nie 
przestrzega Statutu i regulaminów szkolnych.  



28. W przypadku nieprzestrzegania zasad właściwego zachowania  Organizator ma 
prawo usunąć uczestnika dyskoteki z sali i jednocześnie ma obowiązek wezwać 
rodziców/opiekunów celem zabrania przez nich ucznia do domu. 

29. W stosunku do ucznia, który narusza niniejszy regulamin zostaną zastosowane 
procedury wychowawcze obowiązujące w szkole.  

30. Organizatorzy nie odpowiadają za pozostawione na terenie szkoły, podczas 
odbywającej się dyskoteki rzeczy wartościowe (np. telefony komórkowe, 
biżuterię, pieniądze itp.).  

31. Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów i rodziców/opiekunów  
z powyższym regulaminem na początku każdego roku szkolnego.  

 

 
Załączniki : 
 
Załącznik nr 1 – Karta Imprezy 
Załącznik nr 2 – Lista uczestników imprezy szkolnej 
Załącznik nr 3 – Zgoda rodziców/opiekunów na uczestnictwo ucznia w imprezie 
szkolnej. 
 
 
  



Załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia imprezy szkolnej 
 

 
 
Rodzaj imprezy, 

dyskoteki 

szkolnej  

 

………................ 
…………………… 

Termin realizacji …………………. 
…………………. 

Miejsce odbywania się  Godzina  

rozpoczęcia i 

zakończenia 

 

Nazwisko i imię  

organizatora szkolnego 

 

…………………. czytelny podpis ………………… 

Dane realizatora 

zewnętrznego np. DJ 
………………….. Nr telefonu …………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekunowie imprezy 

Nazwisko i imię Podpis  uwagi 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Adnotacje o decyzji 

Dyrekcji, 
 podpis, pieczęć 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 

Lista uczestników imprezy, dyskoteki, zabawy  szkolnej 
 
Klasa …………………   wychowawca ………………………………………………. 
 

Lp. Nazwisko i imię ucznia 

 
Data imprezy:……………..  

      

 
Data imprezy:……………..  

 

Obecność 
Godzina 

wcześniejszego 
wyjścia 

Obecność 
Godzina 

wcześniejszego 
wyjścia 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      



Załącznik nr 3 

 
 

Tarnobrzeg, dn.................................. 
 
 
Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo ucznia w imprezie szkolnej 
 
Wyrażam zgodę, aby mój syn / moja córka* ...................................................................., 

uczeń kl. .................... wziął/wzięła udział w imprezie/ dyskotece szkolnej *, która odbędzie 

się  dn. ................................................................., w godz. 17.00 - 19.00. 

Informuję, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu / odbiorę dziecko 

osobiście* . 

Jednocześnie informuję, że zapoznałem się z Regulaminem dyskotek i zabaw szkolnych. 

 

*niepotrzebne skreślić 
 

 …………………………………………  
            (podpis rodzica/opiekuna)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


