REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR. 3 IM. JANA PAWŁA II W SIEMIATYCZACH
1. Na terenie szkoły, w czasie wolnym od nauki mogą odbywać się dyskoteki szkolne jako forma
zagospodarowania czasu wolnego uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach.
2. Czas trwania dyskotek oraz termin ustalany jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu
z Samorządem Uczniowskim.
3. Uczestnikami dyskoteki szkolnej mogą być wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3
im. Jana Pawła II w Siemiatyczach.
4. Dyskoteki szkolne mogą być odpłatne. Cenę biletu ustalają opiekunowie SU w porozumieniu
z Dyrektorem Szkoły. Podczas dyskoteki mogą być sprzedawane zimne napoje i słodycze – cenę
ustala SU. Zyski wpłacane są na rzecz Samorządu Uczniowskiego.
5. Na dyskotece obowiązuje obuwie zamienne.
6. Na dyskotekę uczniowie odpowiedzialni przygotowują sprzęt grający i prowadzą dyskotekę.
7. W czasie dyskoteki uczniowie mogą przebywać wyłącznie na korytarzu na parterze. Nie wolno
przebywać na pozostałych korytarzach oraz w szatni.
8. W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy np. bieganie, potrącanie innych
uczestników zabawy, wchodzenia na krzesła, otwieranie okien, siadanie na parapecie.
9. Na dyskotekę uczeń ma zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów np. scyzoryków,
napojów w szklanych butelkach itp., a za wartościowe przedmioty przyniesione na dyskotekę
szkoła nie odpowiada.
10. Przed, w czasie i po dyskotece nie spożywa się napojów alkoholowych, nie pali się papierosów
ani nie używa się środków odurzających.
11. W czasie dyskoteki obowiązuje bezwzględny zakaz wychodzenia na zewnątrz budynku, wyjście
z budynku jest równoznaczne z rezygnacją z dyskoteki i udaniem się do szkoły.
12. Uczniowie, którzy zostali ukarani przez wychowawcę zakazem uczestnictwa w dyskotece lub
naganą Dyrektora szkoły nie mogą brać udziału w dyskotekach szkolnych.
13. Po zakończeniu dyskoteki wyznaczeni uczniowie są zobowiązani do posprzątania śmieci,
ustawieniu krzesełek i stolików na właściwe miejsce. Za pozostawienie w czystości obiektu
szkolnego odpowiedzialni są wyznaczeni uczniowie i opiekunowie.
14. Za bezpieczeństwo w czasie dyskotek szkolnych odpowiedzialni są wyznaczeni opiekunowie
i wychowawcy. W czasie dyskoteki opiekę powinno sprawować przynajmniej 5 opiekunów.
15. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Statutu Szkoły
opiekunowie mają prawo usunąć uczestnika dyskoteki z budynku – po uprzednim
poinformowaniu rodziców lub zakończyć dyskotekę przed czasem.
16. Opiekunowie mają obowiązek informowania Dyrektora Szkoły o niepoprawnym zachowaniu
uczniów podczas dyskotek szkolnych. Uczniowie ci ukarani zostaną przez Dyrektora Szkoły
zgodnie z zapisami Statutu Szkoły.
17. Opiekę w drodze powrotnej do domu zapewniają rodzice.

