
REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH 

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  

w Niepołomicach 

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

2. Dyskoteki odbywają  się  w  terminie  wyznaczonym  przez  Samorząd  Uczniowski   

w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

3. Informacja o dyskotece będzie ogłaszana dwa tygodnie przed zaplanowanym terminem 

(tablica ogłoszeń). 

4. Za organizację dyskotek szkolnych odpowiada Samorząd Uczniowski wraz z 

nauczycielem/ opiekunem lub inna grupa inicjatywna (np. klasa, rada rodziców), która 

uzyska zgodę Dyrektora. 

5. O zamiarze zorganizowania dyskoteki Organizator z dwutygodniowym wyprzedzeniem 

zawiadamia Dyrektora Szkoły przedkładając do akceptacji Kartę zgłoszenia dyskoteki 

szkolnej (załącznik nr 1) z listą nauczycieli sprawujących opiekę podczas dyskoteki 

szkolnej potwierdzoną ich podpisem o przyjęciu opieki nad uczniami. Kartę zgłoszenia 

dyskoteki przechowuje do końca roku szkolnego wicedyrektor szkoły. 

6. W dyskotekach mogą uczestniczyć uczniowie, którzy: 

a) do dwóch dni przed terminem dyskoteki dostarczyli wychowawcy klasy pisemną 
zgodę rodziców na udział w dyskotece, pisemne zgody zachowują wychowawcy do 

końca roku szkolnego w dokumentacji klasowej (załącznik 2), 

b) mają zgodę wychowawcy na udział w dyskotece (brak kar ograniczających prawo 

uczestnictwa w zabawach szkolnych), 

7. Zgoda rodziców na udział w dyskotece powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, datę, 

godziny trwania dyskoteki, numer telefonu kontaktowego z rodzicem oraz  podpis 

rodzica. 

8. Wychowawca klasy: 

a) sporządza listę osób, które mają prawo uczestniczyć w dyskotece (załącznik nr 3), 

b) przed rozpoczęciem dyskoteki dostarcza nauczycielowi (pełniącemu dyżur  podczas 

dyskoteki) listę uczestników swojej klasy. 

9. Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów i rodziców/ prawnych 

opiekunów z regulaminem przed każdą dyskoteką. 

10. Opiekę podczas dyskoteki sprawują nauczyciele (według przyjętego harmonogramu). 

11. Nauczyciele/ opiekunowie rozpoczynają swój dyżur 15 minut przed rozpoczęciem 

dyskoteki, a kończą w momencie opuszczenia budynku szkoły przez ostatniego ucznia. 

12. Dyżurujący nauczyciel jest zobowiązany do terminowego objęcia dyżuru i do 

aktywnego działania na rzecz respektowania regulaminu oraz czynnej troski o 

bezpieczeństwo uczniów. 

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

14. Wychowawcy klas/ nauczyciele wpisują ucznia na listę uczestników dyskoteki 

(załącznik nr 3). 

15. Uczestnikami dyskotek mogą być wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej  

nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach. 

16. Dyskoteka odbywa się na wskazanym terenie szkoły. Zabrania się uczestnikom 

dyskoteki  przebywania w innych miejscach Szkoły. 

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

panującymi w Szkole, a także zamienne obuwie zapewniające bezpieczną zabawę. 

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

bezpieczeństwu uczestników imprezy (np. zaczepki, bójki, wymuszenia, groźby, itp.). 

19. Zakazuje się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych. 

20.  Na udział ucznia w dyskotece zgodę pisemną muszą wyrazić rodzice/ opiekunowie, 

którzy odpowiadają również za bezpieczne przybycie i powrót swojego dziecka do domu. 



Na zgodzie rodzica musi widnieć zapis „Oświadczam równocześnie, że biorę pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka do momentu przybycia do 

szkoły oraz bezpośrednio po zakończeniu dyskoteki” (załącznik 2). 

21. Opiekunowie i uczniowie mają obowiązek informować Dyrektora Szkoły (lub osobę, 

która go zastępuje) o niewłaściwym zachowaniu uczniów podczas dyskoteki szkolnej, 

każde takie zachowanie będzie karane. 

22. Uczniowie nieprzestrzegający postanowień niniejszego regulaminu  zostaną  skierowani 

do pełniącego dyżur Dyrektora (lub osoby, która go zastępuje), który powiadamia o tym 

pedagoga szkoły i rodziców. 

23. Uczestnika dyskoteki usuniętego za nieprzestrzeganie tego regulaminu muszą osobiście 

odebrać rodzice/ opiekunowie prawni. 

24. Telefon komórkowy, smartfon na czas dyskoteki uczeń zostawia w swojej szafce 

szkolnej pod zamknięciem. Organizatorzy nie odpowiadają za pozostawione na terenie 

szkoły rzeczy wartościowe (np. telefony komórkowe, biżuterię, pieniądze itp.). 

25. W wypadku podejrzenia o posiadanie niebezpiecznych przedmiotów lub środków 

niedozwolonych informuje się o tym fakcie rodziców i policję. W tym przypadku rodzic 

jest zobowiązany przybyć niezwłocznie do szkoły. 

26. W przypadku naruszania porządku, który nosi znamiona przestępstwa, Dyrektor Szkoły 

ma obowiązek poinformować o tym policję. 

27. Straty materialne wynikłe podczas dyskotek pokrywane są przez rodziców sprawców 

zdarzenia po rozmowie z Dyrektorem Szkoły. 

28. Za pozostawienie obiektu szkolnego w czystości odpowiedzialni są opiekunowie 

Samorządu Uczniowskiego i wyznaczone osoby. 

29. Niestosowanie się do regulaminu spowoduje natychmiastowe konsekwencje o których 

mowa w Statucie Szkoły. 

30. Sprzęt muzyczny obsługują wyznaczone przez opiekunów SU osoby, które odpowiadają 

za jego użytkowanie i zwrot po dyskotece. 

31. Zmian w niniejszym regulaminie można dokonać na początku każdego roku 

szkolnego, na wniosek.  
 

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1082) - 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 2020 r. poz. 1604) - § 2. 

 

 

 
Załączniki : 

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia dyskoteki szkolnej do Dyrektora Szkoły 

Załącznik nr 2 – Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo ucznia w dyskotece szkolnej 
Załącznik nr 3 – Lista uczestników dyskoteki szkolnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2021-r.-poz.-1082-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2021-r.-poz.-1082-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_68_u_1_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-1604-4258.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-1604-4258.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-1604-4258.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_0_g_2_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/pobierz-zalacznik/12016/63464
https://www.portaloswiatowy.pl/pobierz-zalacznik/12016/63464


Załącznik nr 1  

 

KARTA ZGŁOSZENIA DYSKOTEKI DO DYREKTORA SZKOŁY 
  

Rodzaj Nazwa     

Dyskoteka:  Termin realizacji: ……………………………… 

 …………………………………………….     

        

Miejsce 
odbywania   Godzina   

dyskoteki  …………………………………………. rozpoczęcia : ……………………………………. 

     ………………………………………….. zakończenia: …………………………………… 

Nazwisko i imię       

organizatora 

szkolnego ………………………………… Czytelny podpis ……………..…………… 

        

  Nazwisko i imię Podpis Uwagi 

Opiekunowie 

dyskoteki 

      

      

      

      

      

      

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Adnotacje o 

decyzji     podpis, pieczęć 

Dyrekcji,                   TAK                       /                    NIE   

        

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

                                                                                              Niepołomice, dn.………………….. 
 

 

 

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA UCZESTNICTWO 

 UCZNIA W DYSKOTECE SZKOLNEJ 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego/mojej syna/córki* …………………………………………... 

ucznia/uczennicy klasy ……………. w szkolnej dyskotece, która odbędzie się w dniu 

……………………… w godzinach od ……… do ………. . 

  w sali gimnastyczne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  

  w Niepołomicach. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem    

  dyskotek szkolnych. 

 

 
 

  Po zakończeniu dyskoteki: 

1. Odbiorę dziecko osobiście. 

2. Pozwalam na odbiór dziecka przez …………………………………………………….. 

3. Pozwalam dziecku na samodzielny powrót do domu.* 

Telefon kontaktowy …………………………………. 

 
Oświadczam równocześnie, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

mojego dziecka do momentu przybycia do szkoły oraz bezpośrednio po 

zakończeniu dyskoteki. 

 

………………………………………….. 
czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów 

 

* właściwe podkreślić



Załącznik nr 3  

    

LISTA UCZESTNIKÓW DYSKOTEKI SZKOLNEJ 

  

Dyskoteka     Klasa ……        wychowawca …………………………………………………… 

 

 
 

 

 

 

Lp. 

 

 

 

 

Nazwisko i imię ucznia 

Data dyskoteki: ………………. 

 

 

Uwagi 

  

 

Obecność Godzina wyjścia 

 
 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     
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