REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH
NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W TRZĘSÓWCE
1. W szkole w czasie wolnym od nauki mogą odbywać się w godzinach od 1630 do 2000
dyskoteki szkolne, jako forma zagospodarowania czasu wolnego uczniów szkoły.
2. Dyskoteki szkolne są odpłatne dla uczestników. O wydatkowaniu zebranych środków
decyduje nauczyciel - organizator wraz z uczniami. Cenę biletu ustala Dyrektor
Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Podczas dyskoteki mogą być
sprzedawane zimne napoje i słodycze.
3. Na dyskoteki nie mogą być wpuszczane osoby obce. Wyjątek stanowią
zorganizowane grupy uczniów innych szkół pod opieką nauczyciela zaproszone przez
szkołę.
4. Uczniowie, którzy zostali ukarani przez wychowawcę lub posiadają dużą liczbę
punktów ujemnych nie mogą brać udziału w dyskotekach szkolnych.
5. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (korytarze, toalety inne
wykorzystywane pomieszczenia) odpowiedzialni są : pracownicy obsługi oraz
uczniowie organizujący dyskotekę wraz z opiekunem (pomoc w sprzątaniu,
dopilnowanie zmiany butów).
6. Aby zapewnić bezpieczeństwo bawiących się podczas dyskoteki uczniów oraz
obiektowi szkolnemu, opiekę powinno sprawować co najmniej 2 nauczycieli i 3
rodziców. Podczas dyskoteki organizowanej przez jedną klasę opiekę sprawuje
wychowawca oraz 1 rodzic. Opiekunowie dyskoteki pilnują porządku wewnątrz i na
zewnątrz budynku.
7. Straty materialne, powstałe podczas dyskoteki, pokrywane są z zysku osiąganego
przez organizatorów.
8. Na 3 dni przed dyskoteką nauczyciel-organizator składa dyrektorowi zespołu
pisemne deklaracje opiekunów o chęci sprawowania opieki. W przypadku braku
odpowiedniej liczby opiekunów dyskoteka nie może się odbyć( odpowiedzialnym za
jej odwołanie jest nauczyciel-organizator). Termin organizowania dyskoteki
zatwierdza Dyrektor Zespołu.
9. Zadaniem nauczyciela-organizatora jest zapoznanie opiekunów z regulaminem i
rozdysponowanie im zadań, przestrzeganie terminów rozpoczęcia i zakończenia
zabawy.
10. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Statutu
Szkoły ( np. brak butów zmiennych, bójki, palenie papierosów, picie alkoholu,
ordynarne zachowanie itp.) organizator ma prawo usunąć uczestnika dyskoteki z
budynku szkoły bez zwrotu opłaty za bilet lub zakończyć dyskotekę szkolną.
11. Nauczyciel - organizator ma obowiązek informowania Dyrektora Zespołu o złym
zachowaniu ucznia podczas szkolnej dyskoteki. Uczniowie ci karani są przez
Dyrektora Szkoły zgodnie z zasadami Regulaminu i Statutu Zespołu Szkół.
12. W terminie 14 dni nauczyciel - organizator ma obowiązek zgłosić Dyrektorowi
Szkoły na piśmie ile wyniosły zyski z organizowanej dyskoteki.
REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 01 PAŹDZIERNIKA 2002R I
OBOWIĄZUJE RÓWNIEŻ W TWORZONYM OD 01.09.2003 ZESPOLE SZKÓŁ.

