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Regulamin  Dyskotek  Szkolnych 
w I Liceum Ogólnokształcącym  
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Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 

256, poz. 2572 z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2007 r. Nr 43, poz. 277 

z późn. zm.); 

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 z późn. zm.). 

 



ROZDZIAŁ  1. 

ZASADY  ORGANIZACJI  DYSKOTEKI  SZKOLNEJ. 

 

 

§ 1 

 

Dyskoteki szkolne, zwane dalej dyskotekami,  to zabawy organizowane                      

w szkole, wynikające z Programu Wychowawczego szkoły.  

 

 

§ 2 

 

1. Z inicjatywą zorganizowania dyskoteki może wystąpić Samorząd 

Uczniowski lub nauczyciel. 

2. Przed przystąpieniem do organizacji dyskoteki inicjatorzy uzyskują zgodę 

Dyrektora szkoły (w przypadku jego nieobecności – Wicedyrektora)                 

na organizację dyskoteki w konkretnym proponowanym terminie. 

3. Ogłoszenia o dyskotece winny pojawić się w szkole nie później niż 3 dni 

przed jej terminem. 

4. O zamiarze zorganizowania dyskoteki Dyrektor szkoły powiadamia 

Komendę Powiatową Policji w Grajewie, podając termin i miejsce 

zabawy. 

5. Dyskoteka odbywa się w godzinach 18.30 – 21.00. Wejście na dyskotekę 

możliwe jest do godz. 20.00. Wyjście uczestnika dyskoteki ze szkoły po 

godzinie 20.00 oznacza rezygnację tego uczestnika z dalszego udziału                   

w dyskotece. 

6. Samorząd Uczniowski odpowiada za dostarczenie i instalację przed 

dyskoteką  sprzętu odtwarzającego muzykę i urządzeń nagłaśniających 

oraz zapewnienie muzyki podczas zabawy, kierując się zasadą dobrego 

smaku oraz dbałości o kulturę języka.  

7. Dyskoteki odbywają się na korytarzu szkolnym zlokalizowanym                      

na najniższym poziomie części A budynku, prowadzącym m.in. do 

strzelnicy i korytarza z szatniami klasowymi. W miejscu wydzielonym 

specjalną ladą i wskazanym przez Kierownika Gospodarczego ZS Nr 1 

rozstawiany jest sprzęt odtwarzający muzykę i głośniki. 

8. Uczestnicy dyskoteki korzystają z łazienek wskazanych przez Kierownika 

Gospodarczego ZS Nr 1. 

9. Udział w dyskotece jest odpłatny. Cenę biletu ustala Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim. Zebrane 

środki finansowe stanowią dochód Samorządu Uczniowskiego. O ich 

przeznaczeniu decyduje Opiekun Samorządu wraz z Samorządem. 

Podczas dyskotek obowiązuje zakaz handlu. 



10. Możliwość pozostawienia odzieży wierzchniej w wydzielonym 

pomieszczeniu szatni zapewnia podczas dyskoteki Kierownik 

Gospodarczy Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie wraz z pracownikami 

obsługi. Za rzeczy pozostawione przez uczestników poza tym 

pomieszczeniem szkoła nie odpowiada. 

11. Samorząd Uczniowski odpowiedzialny jest za zabezpieczenie sprzętu 

odtwarzającego muzykę i urządzeń nagłaśniających po zakończonej 

dyskotece. 

 

 

ROZDZIAŁ  2. 

UCZESTNICY  DYSKOTEKI  SZKOLNEJ. 

 

§ 3 

 

1. W dyskotece mogą wziąć udział uczniowie Liceum Ogólnokształcącego 

im. Mikołaja Kopernika w Grajewie, którzy nie są ukarani zakazem 

udziału w uroczystościach i imprezach szkolnych. Na dyskotekę mogą 

być wpuszczani uczniowie innych szkół ponadgimnazjalnych                           

po zdeponowaniu swojej legitymacji szkolnej u członka zespołu 

nadzorującego.  Legitymacja jest zwracana temu uczniowi przy wyjściu 

ze szkoły po dyskotece.  

2. O liczbie uczestników konkretnej dyskoteki decyduje Przewodniczący                 

I Zespołu nadzorującego przebieg danej dyskoteki, uwzględniając 

powierzchnię korytarza, o którym mowa w § 3 pkt 7, oraz komfort 

przebiegu zabawy. 
 

§ 4 
 

1. Uczestnicy dyskoteki winni podczas zabawy zachowywać się w sposób 

zgodny z ogólnie przyjętymi standardami w zakresie kultury bycia. 

2. Podczas dyskotek zabrania się: 

a. palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania 

środków niedozwolonych, 

b. wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, a także urządzania 

zabaw niebezpiecznych oraz zachowania zagrażającego 

bezpieczeństwu uczestników (np. wchodzenie na stoły lub krzesła, 

wszelkie przejawy agresji wobec innych osób),  

c. dewastowania mienia szkoły, 

d. otwierania okien, przez które na teren dyskoteki mógłby się dostać 

ktoś z zewnątrz (możliwe jest uchylanie okien celem wietrzenia 

pomieszczeń). 

3. Straty materialne wynikłe podczas dyskoteki pokrywane są przez ich 

sprawcę. W przypadku nieustalenia sprawcy straty są pokrywane                   



z dochodów osiągniętych przez Samorząd Uczniowski z tytułu opłat                    

za wstęp na dyskotekę. 

 

ROZDZIAŁ  3. 

OPIEKA  NAD  DYSKOTEKĄ SZKOLNĄ. 
 

§ 5 
 

1. Opiekę nad dyskoteką sprawują  pracownicy pedagogiczni Zespołu Szkół 

Nr 1 w Grajewie (zgodnie z harmonogramem opracowanym na dany rok 

szkolny). Nadzór nad przebiegiem dyskoteki sprawują trzyosobowe 

Zespoły nadzorujące. Czas pracy Zespołu wynosi 90 minut. W trakcie 

trwania konkretnej dyskoteki opiekę sprawują 2 Zespoły w godzinach: 

a. I Zespół – 18.15 – 19.45 

b. II Zespół – 19.45 – 21.15 

2. Ze składu każdego Zespołu nadzorującego Dyrektor szkoły wskazuje 

Przewodniczącego, który organizuje pracę zespołu i ma prawo 

podejmować decyzje, o których mowa w § 6 ust. 2.  

3. Samorząd Uczniowski informuje członków zespołów nadzorujących                   

o uzgodnionym z Dyrektorem szkoły terminie dyskoteki co najmniej 3 dni 

przed tym terminem. Nauczyciel, który z uzasadnionych przyczyn nie 

może sprawować opieki nad młodzieżą podczas dyskoteki, wskazuje 

Samorządowi Uczniowskiemu swego zastępcę najpóźniej w przeddzień 

planowanej dyskoteki. Samorząd Uczniowski powiadamia o tym 

Dyrektora szkoły. 

4. Zastępcę za nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim lub 

urlopie wskazuje Dyrektor szkoły za pośrednictwem Pedagoga szkolnego. 

5. Członek zespołu nadzorującego zobowiązany jest do terminowego 

stawienia się do pracy w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego                  

i do sprawowania nadzoru w zakresie przestrzegania zapisów regulaminu 

oraz troski o bezpieczeństwo uczestników dyskoteki. O wszelkich 

stwierdzonych wykroczeniach wobec zasad ustalonych w regulaminie 

powiadamia niezwłocznie Przewodniczącego Zespołu. 

 

ROZDZIAŁ  4. 

ODWOŁANIE  LUB  PRZERWANIE  DYSKOTEKI  SZKOLNEJ 

 

§6 

 

1. Dyrektor szkoły może  odwołać dyskotekę w przypadku: 

a. zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa, 

b. braku dostatecznej liczby opiekunów dyskoteki, 

c. żałoby narodowej, 

d. zaistnienia innej uzasadnionej przyczyny. 



2. Przewodniczący zespołu może odwołać lub przerwać dyskotekę                        

w przypadku: 

a. braku energii elektrycznej w pomieszczeniu dyskotekowym 

bezpośrednio przed rozpoczęciem dyskoteki, 

b. przerwy w dostawie prądu podczas dyskoteki, 

c. braku dostatecznej liczby opiekunów dyskoteki pracujących                     

w ramach I lub II Zespołu, 

d. naruszenia zapisów niniejszego regulaminu ujętych w § 4 ust. 2, 

e. zagrożenia bezpieczeństwa uczestników. 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia ewakuacji uczestników 

dyskoteki dokonuje Zespół Nadzorujący, korzystając z czterech wyjść                  

ze szkoły: na ulicę Mickiewicza (główne wejście do szkoły), na plac 

szkolny (wyjście od strony węzła cieplnego i wyjście za szatniami 

klasowymi) i na teren szkoły od strony hurtowni „RAJ”. 

4. O podjętych decyzjach Przewodniczący zespołu niezwłocznie 

powiadamia telefonicznie Dyrektora lub Wicedyrektora szkoły.                         

W przypadku naruszenia porządku, noszącego znamiona przestępstwa 

Przewodniczący zespołu powiadamia Dyrektora szkoły oraz Komendę 

Powiatową Policji w Grajewie. 

 

ROZDZIAŁ  5. 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE. 

 

§ 7 

 

Uczestnicy dyskoteki szkolnej będący uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. 

M.Kopernika w Grajewie zwolnieni są następnego dnia z ustnych odpowiedzi 

na ocenę lub niezapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

Listę uczestników dyskoteki z konkretnej klasy przedstawiciel Samorządu 

Klasowego przedkłada nauczycielowi na początku każdej lekcji.  
 

§ 8 

 

Wychowawcy klas zapoznają uczniów z Regulaminem Dyskotek Szkolnych                    

i odnotowują ten fakt w dzienniku. 
 

§ 9 

 

Zmian w regulaminie można dokonywać po skonsultowaniu ich z Radą 

Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim. 
 

§ 10 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


