
REGULAMIN DYSKOTEK WEWNĄTRZSZKOLNYCH 

W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA  

W JAROSŁAWIU 

 

1. Dyskoteki szkolne mogą odbywać się w czasie wolnym od nauki lub podczas imprez szkolnych 

objętych harmonogramem Planu Pracy Szkoły. 

2. Organizacją dyskotek zajmuje się Samorząd Uczniowski wraz z Opiekunami Samorządu na 

podstawie Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego opracowanego w danym roku. 

3. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu po rozpatrzeniu  

i akceptacji wniosku Samorządu Uczniowskiego wydaje zgodę na organizację dyskoteki, 

udostępnia miejsce oraz powiadamia odpowiednie podmioty prawne. 

4. Uczestnikami dyskoteki mogą być tylko uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 

Kopernika w Jarosławiu. 

5. Warunkiem uczestnictwa w dyskotece jest złożenie podpisu na liście obecności prowadzonej 

przez wyznaczone osoby w trakcie trwania dyskoteki. 

6. Złożenie podpisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy. 

7. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda na uczestnictwo w dyskotece podpisana 

przez rodzica/opiekuna prawnego (oddana opiekunom przy wejściu na dyskotekę). Załącznik 

nr 1. 

8. Czas rozpoczęcia i zakończenia dyskoteki ustalają organizatorzy. 

9. Koszt uczestnictwa pokrywają uczestnicy dyskoteki. Zebrane pieniądze są przekazywane na 

koszty organizacji imprezy i potrzeby wewnętrzne Samorządu Uczniowskiego. 

10. W czasie dyskoteki uczniowie mogą korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń. 

11. W trakcie trwania dyskoteki szkolnej obowiązuje zakaz opuszczania budynku szkoły. Uczestnik 

wychodząc z dyskoteki przed jej zakończeniem nie ma możliwości powrotu na imprezę. 

12. Uczestnicy dyskoteki odpowiadają za ewentualne szkody materialne wyrządzone podczas jej 

trwania. 

13. Podczas dyskoteki obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, jak też palenia 

papierosów i używania środków odurzających.  

14. W przypadku naruszenia przez uczestnika dyskoteki punktu 13, stwierdzający naruszenie 

opiekun ma obowiązek powiadomić opiekuna prawnego uczestnika, który musi niezwłocznie 

odebrać podopiecznego z miejsca przeprowadzanej imprezy. 



15. Jeżeli przy naruszeniu punktu 13 niniejszego regulaminu istnieje jakakolwiek możliwość 

wystąpienia niebezpieczeństwa, opiekun ma obowiązek powiadomić odpowiednie służby oraz 

Dyrekcję.  

16. Uczestnicy dyskoteki bezwzględnie stosują się do poleceń nauczycieli – opiekunów 

sprawujących opiekę na imprezie. 

17. Nauczyciele sprawują opiekę nad uczestnikami według ustalonego harmonogramu,  

a w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu powiadamiają odpowiednie organy. 

18. W przypadku uczniów stanowiących problemy wychowawcze, wychowawca na podstawie opinii 

swojej lub pedagoga szkolnego ma prawo nie wyrazić zgody na udział ucznia w dyskotece. 

19. W przypadku ucznia niepełnoletniego, rodzic wyrażający zgodę na udział podopiecznego 

w dyskotece, ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego dotarcie jak i powrót z niej. 

20. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego odpowiedzialni są organizatorzy dyskoteki. 

21. Uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu uczestniczących  

w dyskotece obowiązuje stosowanie się do niniejszego regulaminu oraz dokumentów 

wewnątrzszkolnych (Statutu Szkoły).  

22. Wobec uczniów łamiących przepisy prawne wymienione w powyższych dokumentach zostaną 

wyciągnięte konsekwencje zgodnie z zawartymi w nich zapisami. 

23. Uczestnicy imprezy mają obowiązek zapoznać się z regulaminem, który jest dostępny na stronie 

internetowej szkoły oraz przy wejściu na imprezę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Załącznik nr 1 

  Jarosław, …………………………………… 

 

ZGODA NA UDZIAŁ NIEPEŁNOLETNIEGO UCZNIA  

W DYSKOTECE WEWNĄTRZSZKOLNEJ 

I LO im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu 

    

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………..……… z kl. ……… 

w organizowanej w dniu ……………………….………… w godzinach od 18: 00 do 21: 30 dyskotece 

wewnątrzszkolnej. Jednocześnie oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczny 

powrót mojego dziecka do domu. 

…………………………………………… 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

 

 

 

Załącznik nr 1 

     Jarosław, …………………………………… 

 

ZGODA NA UDZIAŁ NIEPEŁNOLETNIEGO UCZNIA  

W DYSKOTECE WEWNĄTRZSZKOLNEJ 

I LO im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu 

    

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………….………………….…… z kl. ..….. 

w organizowanej w dniu ……………………….………… w godzinach od 18: 00 do 21: 30 dyskotece 

wewnątrzszkolnej. Jednocześnie oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczny 

powrót mojego dziecka do domu. 

…………………………………………… 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


