
REGULAMIN CHARYTATYWNYCH DYSKOTEK SZKOLNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOŁO PCK W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. A. FIEDLERA W PRZEŹMIEROWIE

1. Dyskoteki charytatywne to uroczystości szkolne wynikając z Programu 
Wychowawczego-Profilaktycznego i działalności szkolnego koła PCK.

2. Dyskoteki odbywają  się  w  terminie  wyznaczonym  przez  opiekunów szkolnego koła 
PCK za zgodą Dyrekcji.

3. Celem dyskoteki charytatywnej jest integracja uczniowska oraz zbiórka środków 
pieniężnych na szkolne i pozaszkolne cele charytatywne.

4. Informacja o dyskotece będzie ogłaszana najpóźniej tydzień przed zaplanowanym 
terminem.

5. W dyskotekach mogą uczestniczyć uczniowie, którzy mają zgodę wychowawcy na udział 
w dyskotece (brak kar ograniczających prawo uczestnictwa w zabawach szkolnych).

6. Obecność ucznia na dyskotece charytatywnej jest równoznaczna ze zgodą rodziców na
udział  w niej  dziecka.  Rodzice  zapewniają  dowóz dziecka  na  dyskotekę  oraz  powrót
bezpośrednio po niej do domu.

7. Opiekę  podczas  dyskoteki  charytatywnej sprawują  opiekunowie  szkolnego koła  PCK,
chętni nauczyciele oraz rodzice.

8. Z ważnej przyczyny dyrektor szkoły może odwołać planowaną dyskotekę  charytatywną
np. żałoba, zagrożenie bezpieczeństwa uczestników, itp.

9. Za prowadzenie dyskoteki odpowiedzialni są opiekunowie szkolnego koła PCK.
10. Podczas  pełnienia  dyżuru  każdy  nauczyciel  i  rodzic sprawują opiekę  nad  osobami

znajdującymi się w miejscu jego dyżuru.
11. Za  przygotowanie  sali  oraz  czynności  porządkowe  po  zabawie  odpowiedzialni  są

członkowie szkolnego koła PCK.
12. Podczas dyskoteki należy dbać o porządek i odpowiednie zachowanie.
13. Obowiązuje  całkowity  zakaz  palenia  papierosów  oraz  posiadania  lub  spożywania

napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających czy wspomagaczy.
14. Złamanie zakazu z punktu 13 spowoduje przerwanie dyskoteki.

15. W czasie  dyskoteki  zakazane  są  niebezpieczne  zabawy  oraz  zachowania  zagrażające
bezpieczeństwu uczestników imprezy (np. wchodzenie na stoły, krzesła lub inne elementy
wyposażenia, zaczepki, bójki, wymuszenia, groźby, itp.).

16. Zakazuje się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych.
17. Nie wolno otwierać okien, przez które mógłby dostać się do szkoły ktoś z zewnątrz.
18. W czasie dyskoteki uczniowie nie mają prawa przebywać w salach lekcyjnych bez 

uzasadnionej potrzeby.
19. Uczeń biorący udział w dyskotece nie może opuszczać budynku w trakcie jej trwania oraz

może korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń.
20. 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 zgodnie z zapisami w Statucie szkoły.

21. Uczniowie nieprzestrzegający postanowień niniejszego regulaminu zostaną skierowani do
pełniącego  dyżur  dyrektora  (lub  osoby,  która  go  zastępuje),  który  powiadamia  o  tym
pedagoga szkoły i rodziców.

22. Uczestnika dyskoteki usuniętego za nieprzestrzeganie tego regulaminu muszą osobiście
odebrać rodzice (opiekunowie prawni).

23. 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.



24. W przypadku naruszania porządku, który nosi znamiona przestępstwa, dyrektor szkoły ma
obowiązek poinformować o tym policję.

25. Straty  materialne  wynikłe  podczas  dyskotek  pokrywane  są  przez  rodziców sprawców
zdarzenia po rozmowie z dyrektorem szkoły.

26. Uczniowie  nie  mogą opuszczać  dyskoteki  przed  jej  skończeniem,  chyba że  posiadają
pisemną zgodę od rodziców.

27. Rodzice organizują bezpieczny odbiór dzieci ze szkoły po dyskotece.
28. Z dyskotek i imprez szkolnych uczniowie są odbierani przez rodziców. Wyjątek stanowi

wcześniejsze  wysłanie zgody rodzica  na  samodzielny  powrót  dziecka  do  domu  przez
dziennik Librus do Joanny Borkowskiej lub Kingi Tykocińskiej. W zgodzie rodzica musi
widnieć  zapis  „Oświadczam,  że  biorę  pełną  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo
mojego dziecka do momentu przybycia do szkoły oraz bezpośrednio po zakończeniu
dyskoteki”

29. Wychowawcy   klas   są   zobowiązani   do   zapoznania   uczniów   z    regulaminem.
30. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania rodziców z regulaminem.
31. Niestosowanie się do regulaminu spowoduje natychmiastowe konsekwencje przewidziane

szkolnym regulaminem kar i nagród.
32. Regulamin obowiązuje od chwili jego ogłoszenia.
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