
Zasady organizacji imprez szkolnych 

w Zespole Szkół w Dzikowcu 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie MENiS z  31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. 

2003 nr 6, poz. 69) 

Regulamin Zespołu Szkół w Dzikowcu z dnia 15 XI 2007 r. 

 

1. Osobami odpowiedzialnymi za organizację i bezpieczeństwo 

imprezy szkolnej są kierownik imprezy i opiekunowie. 

Kierownikiem imprezy może zostać nauczyciel, opiekun samorządu 

uczniowskiego. Opiekunami są wychowawcy klas. Opiekunem może 

być też rodzic ucznia. 

2. Zadania kierownika imprezy: 

 opracować program, harmonogram, regulamin imprezy, 

 zgłosić dyrektorowi szkoły o planowanej imprezie  

(skompletowanie dokumentów, uzyskanie zgody), 

 zapoznanie uczestników z regulaminem imprezy i zasadami 

bezpieczeństwa, 

 podział zadań wśród pozostałych organizatorów i wyznaczenie 

odpowiedzialności za poszczególne części składowe imprezy, 

 dysponowanie środkami na organizację oraz rozliczenie ich 

po imprezie,  

 podsumowanie i ocena zabawy 

3. Zadania opiekunów imprezy: 

 sporządzenie listy uczestników imprezy, 

 opieka nad powierzonymi uczestnikami, 

 nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa  

i regulaminu imprezy, 



 nadzór nad wykonywaniem zadań powierzonych uczniom, 

 współpraca z kierownikiem w wykonaniu innych 

powierzonych prac, 

 poinformowanie rodziców uczniów o imprezie co najmniej  

3 dni przed jej terminem, 

4. Zasady bezpieczeństwa zabawy szkolnej: 

 czas ściśle wyznaczony i dostosowany do okoliczności  

i możliwości uczestników,  

 określeni uczestnicy zabawy ( kto może, a kto nie może w niej 

uczestniczyć), 

 wyznaczone miejsce zabawy, 

 wyznaczony kierownik i jego obowiązki, 

 wyznaczeni opiekunowie i ich zadania, 

 zapoznanie uczestników z regulaminem imprezy i zasadami  

bezpieczeństwa, 

 przedstawienie uczestnikom zakazów dotyczących 

destrukcyjnych  zachowań (całkowity zakaz wnoszenia 

alkoholu, papierosów i innych środków odurzających), 

 przedstawienie uczestnikom kar za ewentualne przekroczenie 

obowiązujących zasad (konsekwencje dla uczniów), 

 wyznaczenie zakresu współdziałania z rodzicami, 

 wyznaczenie zakresu współpracy z instytucjami niosącymi 

pomoc (kierownik imprezy powiadamia posterunek policji), 

5. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe: 

 do wystroju sal nie używać materiałów, które pod wpływem 

wysokiej temperatury mogą wydzielać substancje toksyczne, 

 nie podwieszać pod sufitem i na lampach dekoracji  

z łatwopalnych materiałów, 

 w pomieszczeniu , w którym odbywa się zabawa,  nie palić 

świec, kadzidełek, 

 pomieszczenie, w którym przebywa jednorazowo więcej niż 

50 osób, musi mieć przynajmniej dwa wyjścia ewakuacyjne  

o szerokości co najmniej 90 cm, 

 uczniów obowiązuje całkowity zakaz odpalania wyrobów 

pirotechnicznych w budynku i poza budynkiem, 

  



Regulamin szkolnej dyskoteki 

1. Zabawy odbywają się w godzinach od 16.00 do 20.00. Dla uczniów 

klas IV-VI do 19.00 

2. Uczniowie przychodzą na zabawę od godz. 15.45 do 16.30. 

3. Uczniowie nie mogą opuszczać budynku szkoły w trakcie zabawy. 

4. Uczeń może wyjść z zabawy przed jej zakończeniem wyłącznie na 

pisemna prośbę rodziców lub gdy rodzice zgłoszą się po jego odbiór. 

5. Opiekun dyżurujący przy wejściu odnotowuje wyjście ucznia na liście 

uczestników. 

6. Opieką w czasie zabawy objęci są wyłącznie uczniowie, którzy 

znajdują się w budynku szkoły. 

7. Na zabawę nie mogą być wpuszczane osoby obce. 

8. Zakazuje się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów 

niebezpiecznych, papierosów, alkoholu, środków odurzających   

a przedmioty wartościowe uczeń wnosi na własną odpowiedzialność. 

9. Zakazuje się robienia zdjęć komórką uczestnikom zabawy bez ich 

zgody, z ukrycia. 

10. Zakazuje się niebezpiecznych zabaw oraz  zachowań zagrażających 

zdrowiu uczestników- wchodzenie na stoły, krzesła, parapety, itp. 

11. Opiekę nad uczniem w drodze do domu zapewniają rodzice.  

12. Organizatorzy imprezy odpowiadają za pozostawienie w czystości 

pomieszczenia, w którym odbywała się zabawa. 

13. W przypadku nieprzestrzegania postanowień regulaminu imprezy 

oraz statutu szkoły ( bójki, palenie papierosów, picie alkoholu, 

ordynarne zachowanie, itp. ) organizator ma prawo wezwać rodziców 

ucznia, by odebrali  go z zabawy oraz  obowiązek poinformowania 

dyrektora szkoły, który wyznacza stosowaną karę. 

  

Powyższe zasady i regulamin  obowiązują od 5 stycznia 2009 r. 

 


