Regulamin dyskotek szkolnych
w Szkole Podstawowej nr 7
im. mjr. Mieczysława Słabego w Gdańsku

Ustalenia ogólne:
1. Dyskoteki szkolne są jedną z wielu form kulturalno-rozrywkowych oferowanych
młodzieży przez naszą szkołę.
2. Organizatorami dyskotek szkolnych są przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w
porozumieniu z Opiekunem SU i za zgodą Dyrektora SP 7.
3. Oferujemy dyskoteki tematyczne: - „Otrzęsiny klas pierwszych”, jako uroczyste
przyjęcie pierwszoklasistów do grona uczniów gimnazjum (koniec września), dyskoteka integracyjna (październik), - dyskoteka „andrzejkowa” (koniec listopada), dyskoteka „karnawałowa” (styczeń/luty).
4. Opiekę nad młodzieżą w czasie dyskotek sprawują wychowawcy klas według
ustalonych poziomów, a także nauczyciele przedmiotów w czasie ustalonych
terminów dyskotek, pracownicy szkoły i chętni rodzice/opiekunowie uczniów oraz
członkowie sekcji porządkowej Samorządu Uczniowskiego.
5. Wszyscy nauczyciele-opiekunowie dyskoteki są zobowiązani do przestrzegania
regulaminu dyskotek szkolnych oraz odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów i
obiekt szkolny w czasie zabawy.
6. Wszelkie decyzje nie ujęte w regulaminie dyskotek podejmuje Opiekun SU lub osoba
upoważniona.
7. Opiekun SU lub osoba upoważniona może odwołać zaplanowaną dyskotekę w
sytuacji, gdy nie będzie odpowiedniej ilości opiekunów-nauczycieli.
8. Opiekun SU lub osoba upoważniona ma prawo nie wpuścić ucznia na dyskotekę,
jeżeli jego zachowanie budzi poważne wątpliwości (jest agresywny, nie można z nim
nawiązać kontaktu itp.).
9. Nie może brać udziału w dyskotece absolwent naszego gimnazjum (wyjątkowy,
konieczny udział osoby postronnej wymaga specjalnej, pisemnej zgody Dyrektora SP
7).
10. O terminie dyskoteki organizowanej w szkole powiadamiana jest policja, która może
wysłać samochody patrolujące dzielnicę i zareaguje na każdy niepokojący sygnał ze
strony organizatorów.
11. Za oprawę muzyczną odpowiadają członkowie radiowęzła wyznaczeni przez
Dyrektora SP 7.
12. Program konkursów przygotowuje sekcja kulturalno-rozrywkowa i konsultuje
pomysły z Opiekunem SU.
13. Sekcja porządkowa SU czuwa nad bezpieczeństwem osób biorących udział w
dyskotece, przedmiotów szkolnych i pomieszczeń używanych w czasie zabawy.
14. Sekcja porządkowa SU odpowiada za porządek w pomieszczeniach, w których
odbywała się dyskoteka, a także tych, z których korzystali uczestnicy zabawy, w
szczególności po zakończeniu imprezy (przywracają właściwy porządek
umożliwiający prowadzenie zajęć lekcyjnych w dniu następnym).

-2–
Ustalenia szczegółowe
(regulaminu dyskotek w Szkole Podstawowej nr 7 w Gdańsku):
1. W dyskotece szkolnej mają prawo brać udział wyłącznie uczniowie Szkole
Podstawowej nr 7 w Gdańsku
2. W dyskotece szkolnej mogą brać udział uczniowie, którzy w ciągu 30 minut od
rozpoczęcia dyskoteki wejdą do szkoły i wpiszą się na listę uczestników zabawy (po
tym czasie uczniowie nie będą wpuszczani).
3. W czasie dyskoteki szkolnej obowiązuje regulamin uczniowski w zakresie
przyzwoitości zachowań, kultury osobistej i kultury słowa oraz poszanowania dóbr
materialnych oraz szacunku i posłuchu wobec osób sprawujących opiekę w czasie
dyskoteki.
4. O organizowanej dyskotece informują przedstawiciele SU przez ogłoszenia klasowe,
potwierdzone przez gospodarza klasy oraz przez informację pisemną w formie
wywieszonego ogłoszenia.
5. Chętni do udziału w dyskotece zgłaszają się do przedstawicieli SU na pisemnej liście
za pośrednictwem gospodarza klasy.
6. Uczestnicy dyskoteki mają obowiązek przestrzegać wszystkich punktów regulaminu
dyskotek Szkole Podstawowej nr 7 w Gdańsku oraz wykonywać wszystkie polecenia
osób sprawujących opiekę nad imprezą.
7. W sytuacjach nieprzewidzianych regulaminem dyskotek decyzje podejmuje Opiekun
SU lub osoba (nauczyciel) do tego zadania wyznaczony.
8. Członkowie sekcji porządkowej pomagają opiekunom w utrzymaniu właściwego
przebiegu zabawy (bez konfliktów osobowych, bez korzystania z niedozwolonych
używek i bez zniszczeń mienia szkolnego).
9. W dyskotece mogą brać udział uczniowie, którzy przed wejściem zmienią obuwie.
10. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia jakichkolwiek napojów i używek.
11. W czasie trwania zabawy jest możliwy zakup napojów sprzedawanych w bufecie
szkolnym wyłącznie za pośrednictwem nauczyciela opiekującego się dyskoteką.
12. Wykryte napoje przyniesione ze sobą będą zdeponowane (odbiór przy wyjściu z
dyskoteki), a jeśli uczeń nie będzie chciał oddać do depozytu, nie będzie mógł
uczestniczyć w dyskotece.
13. O wykrytych, niedozwolonych używkach przyniesionych na dyskotekę (np. papierosy,
alkohol lub inne substancje psychoaktywne) będą powiadomieni rodzice ucznia oraz
odpowiednie władze i nie będzie on mógł brać udziału w zabawie, lecz będzie
odesłany do domu.
14. Uczniowie, którzy nie będą przestrzegać zasad regulaminu dyskotek będą odesłani do
domu po uprzednim wpisie informującym o godzinie wyjścia ucznia ze szkoły.
15. Chętni uczniowie mogą z osobistych powodów opuścić dyskotekę wpisując swoją
godzinę wyjścia na listę.
16. W czasie trwania dyskoteki uczniowie nie mogą opuszczać szkoły „na chwilę” i
ponownie wracać do zabawy.
17. Jeśli uczeń decyduje się na opuszczenie dyskoteki i wyjdzie na zewnątrz, nie może
powrócić do zabawy.
18. Rodzice/opiekunowie prawni mają możliwość zgłoszenia swoich próśb dotyczących
czasu udziału dziecka w dyskotece do Opiekuna SU.

