
1.          Dyskoteki są formą organizowania czasu wolnego uczniów. 

Odbywają się w szkole w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w 

godzinach 16.00 – 19.00. 

2.          W dyskotekach uczestniczą uczniowie klas starszych (kl. IV-

VIII). Nie mogą brać w nich udziału osoby nie będące uczniami 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku. 

3.           Uczestnicy są zobowiązani zmienić przed wejściem obuwie. 

4.          Uczniowie, którzy zostali ukarani naganą dyrektora szkoły lub 

ze względu na złe zachowanie w ciągu roku szkolnego na wniosek 

wychowawcy klasy nie mogą brać udziału w dyskotekach szkolnych 

w wymiarze doraźnie określonym przez wychowawcę klasy w 

porozumieniu z opiekunem samorządu uczniowskiego oraz 

dyrektorem szkoły. 

5.          Organizatorem dyskotek szkolnych jest samorząd uczniowski, 

który ustala zasady obowiązujące podczas zabawy, przydziela 

zadania opiekunom oraz poszczególnym klasom ( zorganizowanie 

bufetu, opieka nad sprzętem grającym itp.). 

6.          Bufet organizują klasy po wcześniejszym ustaleniu z 

opiekunem samorządu oraz Dyrektorem szkoły. Za jego organizację 

odpowiada wychowawca danej klasy. Uzyskane ze sprzedaży 

fundusze przeznaczane są na potrzeby klasy organizującej bufet. O 

ich wydatkowaniu decyduje wychowawca wraz z uczniami. 

7.    Za pozostawienie bufetu w czystości odpowiedzialni są: 

pracownicy obsługi oraz klasa wraz z opiekunem (wychowawcą).  

8.          Aby zapewnić bezpieczeństwo bawiącym się podczas dyskoteki 

uczniom sprawowane są dyżury osób dorosłych. Opiekę sprawują 

wszyscy wychowawcy klas IV-VIII i przynajmniej jeden pracownik 

obsługi. Opiekunowie dyskoteki pilnują porządku wewnątrz i na 

zewnątrz obiektu.  

9.         W przypadku braku wszystkich opiekunów dyskoteka nie może 

się odbyć (odpowiedzialnym za jej odwołanie jest opiekun 

samorządu uczniowskiego). 

10. Zadaniem każdego z opiekunów podczas dyskoteki jest 

zapoznanie się z regulaminem. 

11. Nauczyciele-opiekunowie odpowiedzialni są za uczniów 

przebywających w tym czasie na terenie szkoły oraz porządek 

podczas dyskoteki. Zobowiązani są również do realizacji zadań 

przydzielonych przez opiekuna samorządu a także do przestrzegania 

terminów rozpoczęcia i zakończenia zabawy, a w przypadku 



stwierdzenia naruszenia postanowień regulaminu oraz rażących 

uchybień (np. brak zmiennego obuwia, bójka, ordynarnego 

zachowania, palenia papierosów, picie alkoholu oraz zażywanie 

innych środków odurzający, itp.) do powiadomienia o zaistniałej 

sytuacji dyrektora szkoły lub opiekuna samorządu uczniowskiego, 

którzy mają prawo usunąć uczestnika dyskoteki z budynku szkoły po 

wcześniejszych wezwaniu rodziców/prawnych opiekunów ucznia lub 

zakończyć dyskotekę przed czasem. 

12. W przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa uczniów 

lub budynku szkolnego nauczyciele/wychowawcy klas zobowiązani 

są do niezwłocznego powiadomienia o tym dyrektora szkoły, który – 

jeśli stwierdzi taką konieczność – zawiadamia policję. 

13. Opiekun/wychowawca ma obowiązek poinformowania 

dyrektora szkoły o zaistniałym niewłaściwym zachowaniu uczniów 

podczas dyskoteki szkolnej. Uczniowie Ci są karani zgodnie z 

zapisami w WZO. 

14. Za straty materialne powstałe podczas dyskoteki 

odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie uczniów, 

którzy dokonali zniszczeń.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Regulamin  


