
 

REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH  

ORGANIZOWANYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOEJ 

NR 7 

W RADOMSKU 

 

1. Dyskoteki odbywają się w szkole, w dniach nauki szkolnej, w godzinach 16.00-18.00 klasy 

IV-VI oraz 18.00-20.00 klasy VII i II, III gimnazjum. 

2. Organizatorem dyskotek jest SU wraz z opiekunami. 

3. Wyznaczeni nauczyciele zobowiązani są do utrzymania porządku w czasie dyskoteki, pełniąc 

dyżury w wyznaczonych miejscach. 

4. Każdy dzień po dyskotece jest dla uczestników zabawy „dniem bez pytania” (wyjątek 

stanowią wcześniej zapowiedziane i uzgodnione razem z klasą powtórzenia i sprawdziany). 

5. Opiekę nad uczniami w trakcie zabawy sprawują wyznaczeni nauczyciele i opiekunowie SU. 

6. Nad przebiegiem dyskoteki nadzór pełni dyrektor lub jego zastępca. 

7. Planując dyskotekę szkolna organizatorzy zobowiązani są uzyskać zgodę dyrektora szkoły . 

8. W dyskotekach szkolnych uczestniczą uczniowie PSP 7 w Radomsku, którzy dostarczyli 

pisemną zgodę od rodziców lub prawnych opiekunów, i są one dla nich odpłatne. O cenie 

biletu i wydatkowaniu zebranych środków decyduje zarząd SU. 

9. Straty materialne wynikłe podczas dyskoteki pokrywane są przez rodziców sprawcy bądź 

sprawców, w razie ich nie ustalenia – z zysku osiągniętego przez organizatorów. 

10. Organizatorzy dyskoteki nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione na terenie szkoły 

rzeczy wartościowe (np. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, biżuterię, pieniądze), 

jeśli nie zostały one wcześniej oddane pod opiekę organizatorów. 

11. Opieka w czasie dyskoteki objęci są uczniowie, którzy znajdują się w budynku szkoły. Uczeń 

biorący udział w dyskotece nie może opuszczać budynku szkoły w trakcie jej trwania. Może 

to uczynić tylko za pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. W innych wypadkach 

rodzic ucznia lub prawny opiekun zawiadamiani są telefonicznie o zamiarze opuszczenia 

zabawy przez ich podopiecznego. Wyjście z budynku szkoły jest równoznaczne z rezygnacją 

z dyskoteki  i udaniem się do domu. 

12. W czasie dyskotek obowiązują zasady zachowania oraz odpowiedni strój i wygląd zgodnie z 

zasadami panującymi w naszej szkole. 

13. W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające 

bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu uczestników dyskoteki )zaczepki, bójki, wymuszenia itp.). 

Uczniom nie wolno palić papierosów, zażywać narkotyków i dopalaczy i pić alkoholu, dlatego 

też uczeń złapany na zażywaniu jakichkolwiek środków odurzających poniesie poważne 

konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły. Wszystkie przypadki będą zgłaszane Policji. 

Wobec ucznia agresywnego i nieprzestrzegającego Regulaminu zastosowane będą podobne 

działania. 

14. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu organizator ma prawo 

usunąć uczestnika dyskoteki z budynku szkoły (po telefonicznym zawiadomieniu rodziców 

lub prawnych opiekunów) bez zwrotu opłaty za bilet lub zakończyć dyskotekę przed czasem. 

Uczestnika dyskoteki usuniętego za nieprzestrzeganie Regulaminu musi ze szkoły osobiście 

odebrać rodzic lub prawny opiekun. 

15. Organizator dyskoteki zawiadamia – z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem- 

Powiatową Komendę policji w Radomsku o zamiarze organizowania dyskoteki oraz podaje 

informacje o terminie i czasie trwania zabawy. 

16. Opiekunowie SU mają obowiązek informowania dyrektora szkoły o niewłaściwym 

zachowaniu uczniów podczas szkolnych dyskotek. 


