
REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH 

ORGANIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 

IM. GEN. JÓZEFA BEMA W TARNOWIE 

 

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) -                      

art. 68 ust. 1. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach                       

(Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.) - § 2. 

§ 1 

ORGANIZACJA DYSKOTEKI 

1. W szkole, po zakończonych zajęciach lekcyjnych w danym dniu, mogą odbywać się 

dyskoteki szkolne w godzinach uzgodnionych i zaakceptowanych przez Dyrektora 

Szkoły. 

2. Dyskoteki są nagrodą dla całej społeczności uczniowskiej, stanowią jedną  

z form spędzania wolnego czasu, służą zabawie, wzmacnianiu więzi i relacji 

koleżeńskich między uczniami, uczą kreatywności i odpowiedzialności. 

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

a stosowną zgodę uzyskuje opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

4. Za organizację dyskotek szkolnych odpowiada Samorząd Uczniowski wraz 

z opiekunami i nauczycielami wyznaczonymi do pełnienia opieki w godzinach trwania 

dyskoteki. 

5. Sprzęt muzyczny obsługują wyznaczone przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego 

osoby, które odpowiadają za jego prawidłowe użytkowanie i zwrot. 

 

§ 2 
 

 UDZIAŁ UCZNIA W DYSKOTECE 
 

1. Na udział ucznia w dyskotece zgodę wyrażają rodzice/prawni opiekunowie, którzy 

odpowiadają również za bezpieczny powrót swojego dziecka do domu. 

2. Uczniowie nie mogą opuszczać budynku Szkoły podczas trwania dyskoteki. 

3. Uczniowie mogą wyjść wcześniej z dyskoteki tylko na pisemną prośbę 

rodzica/prawnego opiekuna. 

4. Opuszczenie przez ucznia Szkoły po zakończonej dyskotece następuje po 

upewnieniu się, że uczeń odbierany jest przez upoważnioną osobę lub posiada 

stosowną zgodę rodzica/prawnego opiekuna na samodzielny powrót. 

5. Rodzice/prawni opiekunowie przekazują wychowawcy, podczas pierwszego zebrania                      

w danym roku szkolnym, informację o osobach upoważnionych do odbioru lub                               

o samodzielnym powrocie ucznia z dyskotek szkolnych na dany rok szkolny.  
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6. Możliwa jest jednorazowa zmiana decyzji rodzica/prawnego opiekuna. Zmianę tę 

przekazuje uczeń w formie pisemnej opiekunom SU oraz nauczycielom sprawującym 

opiekę podczas dyskoteki. 

7. W przypadku samowolnego opuszczenia budynku Szkoły przez ucznia, nauczyciel 

powiadamia telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów o tym fakcie. 

8. Uczestnikami dyskotek mogą być tylko i wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej                  

Nr 15 w Tarnowie im. Gen. Józefa Bema. 

9. Dyskoteka odbywa się w sali gimnastycznej Szkoły. Zabrania się przebywania 

uczestnikom dyskoteki w innych miejscach Szkoły (np. sale lekcyjne, szatnia). 

10. Na teren Szkoły zabronione jest wnoszenie zakazanych i niebezpiecznych 

przedmiotów. 

11. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe (np. telefony komórkowe, 

biżuterię) pozostawione na terenie Szkoły, podczas trwania dyskotek. 

12. Uczestników dyskotek obowiązuje odpowiedni strój i wygląd, zgodny z normami 

panującymi w Szkole oraz zasady dobrego zachowania. 

13. 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. 

14. Dyskoteki odbywają się w obecności nauczycieli Szkoły oraz, jeśli zajdzie taka 

potrzeba, rodziców/prawnych opiekunów, którzy czuwają nad bezpieczeństwem                     

i właściwą formą zabawy uczestników dyskotek. 

15. Opiekun ma prawo zakończyć zabawę przed czasem, jeżeli uzna, że pojawiło się 

realne zagrożenie bezpieczeństwa uczestników. 

16. Za pozostawienie obiektu szkolnego w czystości odpowiedzialni są uczestnicy 

dyskoteki oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, a opiekunowie czuwają 

nad całością. 

17. Za szkody wyrządzone przez uczniów na terenie Szkoły, w czasie trwania dyskoteki, 

odpowiadają winni uczniowie wraz z rodzicami/prawnymi opiekunami. 

18. Wychowawca ma prawo zakazać udziału w dyskotece, jeśli uczeń nie przestrzega 

Statutu i regulaminów szkolnych. 

19. Jeżeli w trakcie trwania dyskoteki nauczyciel stwierdzi, że uczeń zachowuje się  

w sposób naganny, łamie zapisy statutowe i nie przestrzega regulaminów szkolnych, 

powiadamia o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów, a w szczególnie rażących 

przypadkach naruszenia porządku i dyscypliny, także Policję lub Straż Miejską. 

20. Po otrzymaniu informacji o niewłaściwym zachowaniu dziecka, rodzice/prawni 

opiekunowie zobowiązani są do osobistego odebrania ucznia z dyskoteki. 

21. W stosunku do ucznia, który narusza niniejszy regulamin, zostaną zastosowane 

procedury wychowawcze, o których mowa w Statucie Szkoły. 

 


