Regulamin dyskotek i zabaw szkolnych
obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 59
im. gen. J. H. Dąbrowskiego
w Poznaniu.

1. Dyskoteki i zabawy szkolne organizowane są w celu uatrakcyjnienia nauki w szkole
oraz polepszenia integracji dzieci i młodzieży.

2. Dyskoteki /zabawy szkolne przeznaczone są wyłącznie dla dzieci i młodzieży uczącej
się w Szkole Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu - absolwenci
nie są wpuszczani.

3. Organizacją dyskotek /zabaw szkolnych zajmuje się Samorząd Uczniowski.

4. Organizatorzy dyskotek /zabaw szkolnych zapewniają opiekę- każdorazowo co
najmniej dwóch opiekunów, którzy są nauczycielami.

5. Na 10 dni przed dyskoteką /zabawą należy poinformować Dyrekcję Szkoły o
planowanej dyskotece lub zabawie szkolnej.

6. Zabawy szkolne organizowane są dwukrotnie w ciągu roku szkolnego i wstęp na nie
jest bezpłatny:

•

Zabawa Andrzejkowa

•

Zabawa Karnawałowa

7. Dyskoteki szkolne organizowane są okazjonalnie z inicjatywy Samorządu
Uczniowskiego i za zgodą Dyrekcji Szkoły , wstęp na nie jest odpłatny. Cenę biletu
wstępu określa opiekun Samorządu Uczniowskiego po skonsultowaniu się z
Dyrektorem.

8. Dochód pochodzący z dyskotek szkolnych przeznaczany jest na potrzeby Samorządu
Uczniowskiego i każdorazowo rozliczany na koniec roku szkolnego w sprawozdaniu
działalności Samorządu Uczniowskiego.

9. Dyskoteki /zabawy trwają w godzinach zatwierdzonych przez Dyrektora Szkoły. Nie
ma możliwości przedłużania czasu ich trwania.

10. Na dyskotekach/zabawach uczniowie wyznaczeni przez opiekuna Samorządu
Uczniowskiego są odpowiedzialni za przygotowanie sprzętu grającego oraz
odpowiedniej muzyki.

11. Po zakończeniu dyskoteki /zabawy uczniowie wyznaczeni przez opiekuna Samorządu
Uczniowskiego są zobowiązani do posprzątania śmieci oraz ustawienia krzeseł i
stolików na właściwe miejsca

12. Uczniowie są wpuszczani przez 30 min od godziny rozpoczęcia dyskoteki /zabawy.
Jeżeli ktoś, z jakiegoś powodu, nie może przyjść w godzinach wyznaczonych na
wejście- należy o tym poinformować wcześniej opiekuna samorządu.

13. Każdy uczestnik , który chce opuścić dyskotekę / zabawę przed jej końcem musi
posiadać pisemną zgodę od rodziców-nie ma możliwości wypuszczania dzieci bez
opieki na podstawie kontaktu telefonicznego z rodzicem/prawnym opiekunem.

14. Każdy uczestnik dyskoteki /zabawy odbierany jest po jej zakończeniu przez rodzica,
prawnego opiekuna, starsze rodzeństwo lub zaprzyjaźnionego rodzica innego ucznia.
Może także posiadać pisemną zgodę rodzica/prawnego opiekuna na samodzielny
powrót do domu. Nie ma możliwości samodzielnego powrotu uczestnika z dyskoteki
/ zabawy na podstawie kontaktu telefonicznego z rodzicem/prawnym opiekunem.

15. W czasie trwania dyskoteki/zabawy wszyscy uczestnicy bezwzględnie przestrzegają
ustalonych zasad tj. :

•

korzystanie z toalety w czasie wyznaczonych przerw,

•

zakaz opuszczania terenu szkoły,

•

zakaz niebezpiecznych zabaw zagrażających zdrowiu uczestników imprezy (np.
wchodzenie na krzesła, stoły, otwieranie okien itp.),

•

zakaz przynoszenia wszelkich niepotrzebnych i niebezpiecznych przedmiotów
(noże, butelki, kije itd.),przedmioty wartościowe są wnoszone na własną
odpowiedzialność ,

•

zakaz bójek,

•

kategoryczny zakaz spożywania przed, w czasie i po zabawie/dyskotece
napojów alkoholowych oraz środków odurzających i pobudzających (w tym
także napojów energetycznych),

W przypadku podejrzenia zaistnienia wyżej opisanej sytuacji automatycznie
uruchamiane są „Procedury postępowania nauczycieli oraz metody
współpracy z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży narkomanią i
alkoholizmem w Szkole Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego

•

kategoryczny zakaz palenia papierosów na terenie szkoły.

16. Uczniowie, którzy zostali ukarani przez wychowawcę zakazem uczestnictwa w
dyskotece lub naganą Dyrektora Szkoły, nie mogą brać udziału w szkolnych
dyskotekach i zabawach.

17. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczeń może być w każdej chwili
wyproszony z dyskoteki/zabawy . W tym przypadku rodzic jest zobowiązany zgłosić
się niezwłocznie w szkole i odebrać dziecko.

18. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów dyskoteka może być przerwana.

19. Po zakończeniu dyskoteki opiekun samorządu uczniowskiego wraz z
przewodniczącym szkoły sprawdzają czy nie ma żadnych zniszczeń i czy wszystko
znajduje się w należytym porządku.

