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1. W szkole, w czasie wolnym od nauki mogą odbywać się dyskoteki szkolne, jako forma 

zagospodarowania czasu wolnego uczniów. 
2. Organizatorem dyskoteki (zabawy szkolnej) może być samorząd uczniowski lub inna 

grupa inicjatywna (klasa, organizacja działająca w szkole), która uzyska zgodę 
dyrektora szkoły. 

3. Termin dyskoteki należy uzgodnić z dyrektorem Szkoły 

4.  Z ważnej przyczyny dyrektor szkoły może odwołać planowaną dyskotekę  

5. Dyskoteki trwają najpóźniej do 21.30 
6. Dla zapewnienia bezpieczeństwa bawiących się podczas dyskoteki uczniów opiekę na 

dyskotece powinno sprawować co najmniej dwóch nauczycieli jednocześnie. 
Nauczycieli mogą wspierać rodzice. W przypadku braku odpowiedniej liczby 
opiekunów dyskoteka nie może się odbyć. 

7. Zadaniem nauczyciela – opiekuna jest czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników 
dyskoteki oraz niedopuszczenie do niewłaściwych form zabawy. Nauczyciel 
dyżurujący przy wejściu jest zobowiązany zaznaczyć na liście obecność ucznia, oraz 
wykreślić z listy po jego wyjściu. W przypadku wyjścia przed planowanym 
zakończeniem dyskoteki wpisuje godzinę opuszczenia szkoły.  

8. Uczestnikami zabawy szkolnej (dyskoteki) mogą być jedynie uczniowie Salezjańskich 
Szkół oraz Bursy im. Księdza Jana bosko w Łodzi, których rodzice wyrazili pisemną 
zgodę. Uczniowie, którzy otrzymali zakaz uczestnictwa w dyskotece oraz absolwenci 
nie są wpuszczani. 

9.  Podczas dyskoteki mogą być sprzedawane zimne napoje i słodycze. 
10. Uczestnicy dyskoteki szkolnej są zobowiązani do:  

 okazania legitymacji szkolnej dyżurującemu przy wejściu nauczycielowi  

 zmiany obuwia 

 przestrzegania regulaminu szkolnego i zasad dobrego zachowania  

 korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń. 

 schludnego, przyzwoitego stroju. 
11. W trakcie dyskoteki obowiązuje zakaz: 

 wnoszenia napojów oraz przedmiotów niebezpiecznych (napoje przygotowuje  
organizator) 

 spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów i zażywania środków 
odurzających. 

 stwarzania sytuacji zagrażających zdrowiu innych uczniów: bieganie,  
potrącanie innych, wchodzenia na krzesła, otwieranie okien, siadanie na 
parapecie. 

 opuszczania dyskoteki bez zgłoszenia tego faktu opiekunowi dyżurującemu 
przy wyjściu. Uczeń, który opuści szkołę nie będzie wpuszczany ponownie. 

12. W wypadku nieprzestrzegania regulaminu lub podejrzenia o zażywanie/posiadanie 
środków wymienionych w punkcie 11 informuje się o tym fakcie rodziców ucznia, 
wychowawcę oraz dyrektora szkoły. Powiadomiony rodzic jest zobowiązany 
niezwłocznie zgłosić się osobiście po odbiór dziecka.  

13. Kary za nieprzestrzeganie regulaminu wyznacza wychowawca oraz dyrektor szkoły 
zgodnie z WSO. 



14. Straty materialne wynikłe podczas dyskotek pokrywane są przez rodziców sprawców 
zdarzenia po rozmowie z Dyrektorem Szkoły. W przypadku nie ustalenia sprawcy 
straty są pokrywane z zysku osiągniętego przez organizatorów.  

15. Z  dyskotek  uczniowie  odbierani  są  przez  rodziców. Wyjątek stanowi wcześniejsze 
podpisanie zgody rodzica na samodzielny powrót dziecka do domu, która jest w  
posiadaniu wychowawcy. Zgodę na samodzielny powrót z dyskotek uczniowie 
przekazują do wychowawcy (załącznik nr 1). Wychowawcy sporządzają  listę uczniów  
klasy,  którzy  dostarczyli  zgody.  Wyznaczony nauczyciel opracowuje listę dla całej 
szkoły do pobrania w sekretariacie przez opiekunów dyskoteki. 

16. Po zakończeniu dyskoteki uczniowie są zobowiązani do posprzątania sali, zebrania 
śmieci oraz ustawienia wszelkich sprzętów na odpowiednie miejsce.  

17. Przedmioty wartościowe są wnoszone na własną odpowiedzialność.  
18. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia. Dyrekcja oraz wychowawcy zapoznają 

uczniów z regulaminem dyskotek na godzinie wychowawczej, dla rodziców regulamin 
jest dostępny na stronie szkoły. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 
 
Zgoda rodziców / prawnych opiekunów / na uczestnictwo ucznia w dyskotece  
szkolnej : 
Ja.........................................................................wyrażam zgodę na udział mojego  
dziecka ......................................................w dyskotekach szkolnych, które odbędą się w 
Salezjańskiej Szkole im. Księdza Jana Bosko w Łodzi w roku szkolnym 2017/2018.   
Oświadczam również, iż zapoznałem się z regulaminem dyskotek szkolnych. 
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na samodzielny powrót. 
 

Data i podpis rodzica.......................................................... 
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Przykładowa lista dla nauczyciela dyżurującego w trakcie dyskoteki 

nr Nazwisko i imię 
ucznia 

klasa Obecność Zgoda na 
samodzielny 
powrót 

Godzina 
wyjścia w 
przypadku 
wcześniejszego 
opuszczenia 
dyskoteki 

1  VII  Tak 19.30 

2      

3      

 

 


