REGULAMIN STUDNIÓWKI
w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach
I Zasady ogólne
1. Regulamin Studniówki w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach jest
wewnętrznym zarządzeniem Dyrektora Szkoły.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników studniówki.
3. Wychowawcy klas uczestniczących w studniówce zobowiązani są do zapoznania uczniów
i rodziców z Regulaminem.
4. Uczniowie, rodzice i Komitet Organizacyjny potwierdzają własnoręcznym
podpisem akceptację Regulaminu (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2)
5. W sytuacjach nie objętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa oświatowego
i Statutu Szkoły.
6. Integralną część Regulaminu stanowią Załączniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4.

II Zasady szczegółowe
1. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji.
2. Studniówka szkolna może odbywać się w szkole lub wynajętym do tego lokalu. W
obu przypadkach traktowana jest jak impreza szkolna.
3. Organizatorami studniówki są rodzice uczniów klas trzecich i czwartych, których
reprezentuje Komitet Organizacyjny.
4. W skład Komitetu Organizacyjnego Studniówki wchodzą rodzice, po jednej lub
dwóch osobach z każdej klasy maturalnej.
5. Prace związane z przygotowaniem studniówki i wyborem lokalu powinny być
podjęte najpóźniej w miesiącu czerwcu przed rokiem szkolnym poprzedzającym
odbycie studniówki.
6. Miejsce, czas rozpoczęcia i zakończenia studniówki ustala Komitet Organizacyjny.
7. Komitet Organizacyjny odpowiada za organizację imprezy, przygotowanie sali, wybór
menu, zespołu muzycznego oraz zaproszeń dla kadry pedagogicznej.
8. Komitet Organizacyjny odpowiada za prawidłowy przebieg i bezpieczeństwo
uczestników. W przypadku, gdy uroczystość odbywa się poza szkołą, zobowiązany jest
do poinformowania odpowiednich służb (policja) o jej miejscu i terminie.
9. Umowę z firmą organizującą bal studniówkowy zawierają rodzice z
Komitetu Organizacyjnego.

10. Uczestnikami studniówki mogą być:
a. uczniowie i osoby im towarzyszące
b. wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz osoby im towarzyszące
c. rodzice i opiekunowie, w tym organizatorzy imprezy
d. inni zaproszeni goście (np. przedstawiciele władz oświatowych, byli nauczyciele, fotograf
itp.)
11. Osoby nie posiadające zaproszenia (rodzice, inne osoby) po zakończeniu
poloneza obowiązane są do opuszczenia budynku, w którym odbywa się bal
studniówkowy.
12. Uczestników obowiązują stroje wizytowe.
13. Komitet Organizacyjny oraz rodzice uczniów klas trzecich i czwartych sprawują
opiekę nad uczestnikami studniówki podczas trwania balu.
14. W czasie studniówki obowiązuje zakaz picia alkoholu i stosowania używek.
15. Zakazane jest wnoszenie alkoholu do lokalu, w którym odbywa się bal studniówkowy.
16. Organizatorzy i osoby przez nich upoważnione mają prawo i obowiązek
skonfiskowania wnoszonego alkoholu.
17. Osoby będące pod wpływem alkoholu nie mają prawa wstępu na imprezę.
18. Uczestnicy Studniówki, którzy naruszą zasady zapisane w Regulaminie muszą opuścić
lokal w trybie natychmiastowym z powiadomieniem rodzica i na koszt rodzica. Ponadto
mogą być pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Poniosą oni również
koszty interwencji porządkowej i medycznej.
19. Zasady dotyczące uczniów i osób im towarzyszących:
a. Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące zobowiązani są podać najpóźniej na 3 dni przed
studniówką wychowawcom dane osobowe zapraszanych partnerów. W przypadku partnerów
niepełnoletnich również pisemną zgodę rodziców na udział w studniówce.

Dane osobowe, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, nie będą
nikomu udostępniane i służą wyłącznie do celów organizacyjnych.
b. Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące ponoszą odpowiedzialność za ich
zachowanie.
c. Uczniowie odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez
siebie lub osoby przez nie zaproszone.
d. W trakcie trwania imprezy obowiązuje zakaz opuszczania budynku (terenu
udostępnionego dla uczestników balu). Uczeń (lub osoba mu towarzysząca), wychodząc
ze studniówki przed zakończeniem zabawy, zobowiązany jest poinformować o tym
swojego wychowawcę. Wyjście traktowane jest jako zakończenie udziału w uroczystości.
Powrót do budynku (na teren udostępniony dla uczestników balu) nie jest możliwy z
wyjątkiem szczególnych przypadków, w których wymagana jest zgoda wychowawcy.
20. Zasady dotyczące wychowawców i nauczycieli.

a. Wychowawcy klas trzecich i czwartych sprawują opiekę nad swoimi uczniami
podczas studniówki.
b. Wychowawcy rejestrują wcześniejsze wyjścia uczniów.
c. Wychowawcy powinni mieć przy sobie wykaz telefonów rodziców, umożliwiający
im bezpośredni kontakt z nimi (załącznik nr 4).
d. W przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu wychowawca jest zobowiązany
zawiadomić o incydencie rodziców i spowodować, by uczeń zakończył swój udział
w studniówce.
21. Zasady dotyczące rodziców:
a. Rodzice uczniów biorących udział w studniówce powinni podać wychowawcom
numery telefonów, umożliwiające natychmiastowy kontakt z nimi w czasie Studniówki.
b. Rodzice zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom bezpieczny powrót do domu.
c. Rodzice dyżurujący podczas studniówki powinni kontrolować przestrzeganie regulaminu
przez uczestników zabawy. W razie stwierdzenia złamania regulaminu przez uczniów fakt
ten powinni zgłosić wychowawcy albo Dyrektorowi Szkoły.

III Postanowienia końcowe
1. Regulamin został zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną, Dyrektora Szkoły, Radę
Rodziców..
2. Regulamin obowiązuje od dnia po zatwierdzeniu.

KOMITET ORGANIZACYJNY

DYREKTOR SZKOŁY

ZAŁĄCZNIK NR 1
POTWIERDZENIE AKCEPTACJI REGULAMINU STUDNIÓWKI PRZEZ UCZNIÓW

Klasa
Lp.

Data:
Imię i nazwisko

Podpis

Uwaga
Brak podpisu ucznia jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w studniówce.

ZAŁĄCZNIK NR 2
OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH

biorących udział w Studniówce
-------------------------------------------------------Imię i nazwisko ucznia
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z Regulaminem Studniówki w Zespole Szkół im. ks. Józefa
Tischnera w Dobczycach
2. W razie niewłaściwego zachowania mojego syna/córki podczas studniówki zobowiązuję
się do niezwłocznego odebrania go/jej z uroczystości.

-----------------------------------------------Data

Podpis rodzica

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH

biorących udział w studniówce
-------------------------------------------------------Imię i nazwisko ucznia
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z Regulaminem Studniówki w Zespole Szkół im. ks. Józefa
Tischnera w Dobczycach.
2. W razie niewłaściwego zachowania mojego syna/córki podczas studniówki
zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania go/jej z uroczystości.
------------------------------------------------Data Podpis rodziców

ZAŁĄCZNIK NR 3
WYKAZ OSÓB TOWARZYSZĄCYCH UCZNIOM KLAS CZWARTYCH
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko osoby zaproszonej

ZAŁĄCZNIK NR 4
WYKAZ TELEFONÓW RODZICÓW
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Numer telefonu rodziców/prawnych opiekunów

OŚWIADCZENIE
rodziców/prawnych opiekunów osoby towarzyszącej niepełnoletniej
biorącej udział w Studniówce 2019
Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z regulaminem Studniówki 2019 w Zespole Szkół im. ks. J. Tischnera w Dobczycach.
2. W przypadku niewłaściwego zachowania mojego syna/córki* podczas trwania Studniówki
zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania go/jej* z w/w imprezy. Poniżej podaję numer mojego
telefonu w celu kontaktowym.
....................................................................
(numer telefonu rodzica/opiekuna)

3. Zobowiązuję się do odebrania syna/córki* po zakooczeniu Studniówki.
......…..................................................................
(imię, nazwisko oraz podpis rodzica/ opiekuna)

Data: …......................................................

OŚWIADCZENIE
rodziców/prawnych opiekunów osoby towarzyszącej niepełnoletniej
biorącej udział w Studniówce 2019
Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z regulaminem Studniówki 2019 w Zespole Szkół im. ks. J. Tischnera w Dobczycach.
2. W przypadku niewłaściwego zachowania mojego syna/córki* podczas trwania Studniówki
zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania go/jej* z w/w imprezy. Poniżej podaję numer mojego
telefonu w celu kontaktowym.
....................................................................
(numer telefonu rodzica/opiekuna)

3. Zobowiązuję się do odebrania syna/córki* po zakooczeniu Studniówki.
......…..................................................................
(imię, nazwisko oraz podpis rodzica/ opiekuna)

Data: …......................................................

OŚWIADCZENIE
rodziców/prawnych opiekunów osoby towarzyszącej niepełnoletniej
biorącej udział w Studniówce 2019
Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z regulaminem Studniówki 2019 w Zespole Szkół im. ks. J. Tischnera w Dobczycach.
2. W przypadku niewłaściwego zachowania mojego syna/córki* podczas trwania Studniówki
zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania go/jej* z w/w imprezy. Poniżej podaję numer mojego
telefonu w celu kontaktowym.
....................................................................
(numer telefonu rodzica/opiekuna)

3. Zobowiązuję się do odebrania syna/córki* po zakooczeniu Studniówki.
......…..................................................................
(imię, nazwisko oraz podpis rodzica/ opiekuna)

Data: …......................................................

