Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

REGULAMIN
ORGANIZACJI DYSKOTEK
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 74
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W POZNANIU

1. Organizatorem dyskoteki szkolnej jest Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami.
2. Dyskoteki w szkole odbywają się w godzinach od 17.00 do 19.00 w miejscu
wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
3. Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby obce. Wyjątek stanowią
osoby zaproszone (np. byli uczniowie szkoły). Na obecność tych osób wyraża zgodę
jeden
z nauczycieli obecnych na dyskotece.
4. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (korytarze, toalety i inne
wykorzystywane pomieszczenia) odpowiedzialni są pracownicy obsługi oraz
uczniowie organizujący dyskotekę wraz z opiekunem.
5. Podczas dyskoteki, opiekę sprawuje opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz dwóch
nauczycieli.
6. Zgodnie ze Statutem Szkoły uczniowie nie mają prawa opuszczać terenu szkoły bez
powiadomienia i zgody nauczyciela.
7. Uczniowie, którzy zostali ukarani zawieszeniem w prawie uczestniczenia w
szkolnych dyskotekach naganą dyrektora szkoły, nie mogą brać udziału w szkolnych
dyskotekach.
8. Na dyskotekę uczeń ma zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów
np. scyzoryków, napojów w szklanych butelkach itp., a za wartościowe przedmioty
przyniesione na dyskotekę szkoła nie odpowiada.
9. W czasie dyskotek obowiązują zasady dobrego zachowania oraz odpowiedniego
stroju zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole.
10. W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy np. bieganie, potrącanie
innych uczestników zabawy, wchodzenia na krzesła, otwieranie okien, siadanie na
parapecie.
11. Po zakończeniu dyskoteki za bezpieczeństwo uczniów i ich bezpieczny powrót do
domu odpowiadają rodzice uczniów. Mają oni obowiązek odbierania dzieci
o punktualnej godzinie kończącej dyskotekę.
12. Jeśli rodzic nie może osobiście zapewnić dziecku bezpiecznego powrotu do domu,
musi złożyć organizatorom pisemną zgodę na opuszczenie przez ucznia dyskoteki
samodzielnie, lub z osobą inną niż rodzic/prawny opiekun (według odrębnego
załącznika).
13. Warunkiem uczestnictwa ucznia w imprezie jest posiadanie pisemnej zgody na
udział w dyskotece szkolnej (załącznik) i przekazania jej nauczycielom sprawującym
opiekę.
14. Wychowawcy klas zobowiązani są do przedstawiania i wyjaśnienia uczniom
Regulaminu dyskotek szkolnych oraz dostarczenia informacji opiekunowi
Samorządu Uczniowskiego o uczniach, którzy mają zakaz wstępu na zabawę.

Poznań, dnia ..…………………………
Zgoda na udział w dyskotece szkolnej
Wyrażam zgodę na udział syna / córki/ podopiecznego ….…………………………………
(imię i nazwisko ucznia)
ucznia klasy………………. na udział w dyskotece szkolnej dnia ………………… od godz. 17.00 do 19.00,
w Szkole Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu.
Zapoznałem się z regulaminem dyskotek szkolnych i deklaruję, że po skończonej dyskotece (*podkreśl
właściwe):


biorę pełną odpowiedzialność za dziecko, a nauczyciel ma prawo zezwolić
synowi/córce/podopiecznemu na samodzielny powrót do domu. *



zobowiązuję się do punktualnego odebrania syna/córki/podopiecznego z dyskoteki szkolnej
o wyznaczonej godzinie jej zakończenia.*



upoważniam do odbioru syna/córki …………………………………………………*

……………………………………………………….
( podpis rodzica/ opiekuna prawnego)
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