
REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 

84 IM. RUCHU OBROŃCÓW POKOJU WE WROCŁAWIU 

1. Dyskoteki szkolne odbywają się w terminie uzgodnionym przez Samorząd Uczniowski, Dyrekcję 

Szkoły oraz Wychowawców klas.  

2. W dyskotece szkolnej mogą uczestniczyć uczniowie, którzy posiadają zgodę wychowawcy oraz 

pisemną zgodę od rodzica (prawnego opiekuna) na udział w dyskotece. 

Zgoda rodzica (prawnego opiekuna) zawiera informację o powrocie ucznia z dyskoteki szkolnej 

do domu, tzn. powrót samodzielny lub powrót z rodzicem (prawnym opiekunem). 

3. Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby spoza szkoły. 

4. Pół godziny po rozpoczęciu dyskoteki nikt z uczniów nie może już zostać wpuszczony na 

zabawę. 

5. Opiekę podczas dyskotek sprawują nauczyciele. 

6. Podczas dyskotek należy dbać o porządek i odpowiednie zachowanie. 

7. Zakazuje się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych. 

8. Uczeń biorący udział w dyskotece nie może opuszczać budynku w trakcie jej trwania oraz może 

korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń. 

9. Straty materialne powstałe  podczas dyskotek pokrywane są przez rodziców sprawców 

zdarzenia po rozmowie z Dyrektorem Szkoły. 

10. Podczas dyskotek należy dbać o porządek i odpowiednie zachowanie. 

11. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego po dyskotece szkolnej odpowiedzialni są: 

samorządy klasowe oraz uczniowie organizujący dyskotekę. 

12. Zakazane są niebezpieczne zachowania zagrażające bezpieczeństwu uczestników imprezy. 

Niedozwolone jest: 

a. wchodzenie na stoły, krzesła lub inne elementy wyposażenia; 

b. bieganie po korytarzach; 

c. stosowanie agresji fizycznej i psychicznej (popychanie, kopanie, bicie, przezywanie, 

obrażanie, wyzywanie itp.); 

d. śmiecenie, niszczenie mienia i sprzętu szkolnego; 

e. noszenie przy sobie niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów; 

f. przebywanie w szatni bez uzasadnionej potrzeby;   

g. otwieranie okien;                                                                         

h. spożywanie środków spożywczych, których konsumpcję na terenie szkoły wykluczają 

rozporządzenia Ministra Zdrowia i inne przepisy;                          

i. palenie papierosów;                                                                                                                                           

j. picie alkoholu oraz zażywanie środków odurzających i psychoaktywnych i przebywanie 

pod ich wpływem. 

13. Uczestnika dyskoteki usuniętego za nieprzestrzeganie regulaminu muszą osobiście odebrać 

rodzice lub opiekunowie prawni. 

14. Każdy uczestnik dyskoteki oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zapoznania 

się z niniejszym regulaminem. 

15. W przypadku braku wystarczającej liczby opiekunów, dyskoteka może zostać odwołana. 


