
REGULAMIN  
ORGANIZACJI DYSKOTEK SZKOLNYCH 

W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W ŻARNOWIE 
 

1. W szkole w czasie wolnym od nauki mogą odbywać się w godzinach 16.00 do 

20.00 lub 15.30 do 19.30 dyskoteki szkolne jako forma zagospodarowania czasu 

wolnego uczniów Szkoły. 

2. Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby obce.  

3. Wszyscy uczniowie – uczestnicy dyskoteki – zobowiązani są do posiadania ważnej 

legitymacji szkolnej oraz pozwolenia od rodziców na udział w imprezie. Uczniowie, 

którzy nie okażą ważnej legitymacji szkolnej oraz pozwolenia od rodziców nie będą 

wpuszczani na dyskotekę. 

4. Uczniowie, którzy zostali ukarani naganą Dyrektora lub karą uzupełniającą  

w postaci zakazu wstępu na dyskoteki szkolne lub nie mogą brać udziału  

w imprezie. 

5. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (korytarze, toalety i inne 

wykorzystywane pomieszczenia) odpowiedzialni są: pracownicy obsługi 

(sprzątanie po dyskotece) oraz uczniowie organizujący dyskotekę wraz  

z opiekunem (dopilnowanie zmiany butów, pomoc w sprzątaniu po dyskotece). 

6. Aby zapewnić bezpieczeństwo bawiących się podczas dyskoteki uczniów oraz 

obiektowi szkolnemu, nauczyciele sprawują dyżury według ustalonego 

harmonogramu.  

7. Na trzy dni przed dyskoteką nauczyciel - organizator sporządza grafik dyżurów 

nauczycieli dyżurujących na dyskotece i przedkłada go dyrektorowi szkoły. 

8. O zamiarze zorganizowania dyskoteki szkolnej organizator z odpowiednim 

wyprzedzeniem może zawiadomić na piśmie lub telefonicznie Komendanta Policji 

w Paradyżu lub w Opocznie, z prośbą o pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa 

uczniom, określając czas trwania zabawy. 

9. Zadaniem nauczyciela – organizatora jest zapoznanie opiekunów  

z regulaminem i rozdysponowanie im zadań, przestrzeganie terminów rozpoczęcia 

i zakończenia zabawy, zapewnienie dostępu do telefonu,  

a w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa uczniów bądź budynku 

szkolnego zawiadomienie Policji. 

10. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz 

Statutu Szkoły (np. brak butów na zmianę, bójki, palenie papierosów, picie 

alkoholu, ordynarne zachowanie itp.) organizator ma prawo usunąć uczestnika 

dyskoteki z budynku szkoły zgodnie z procedurami lub zakończyć dyskotekę 

przed czasem. 

11. Straty materialne, wynikłe podczas dyskoteki, pokrywane są przez osoby, 

które dokonały strat. 

12. Nauczyciel – organizator dyskoteki ma obowiązek informowania Dyrektora 

Szkoły o złym zachowaniu uczniów podczas szkolnych dyskotek. Uczniowie ci 

karani są  przez Dyrektora Szkoły zgodnie z zapisami Statutu Szkoły i WZO. 


