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Regulamin organizowania dyskotek szkolnych 

w Szkole Podstawowej nr 53 im. Mariusza Zaruskiego 

w Warszawie 

 
 

Zasady bezpieczeństwa w czasie dyskotek szkolnych 
 

1. Uczestnikami zabaw szkolnych są tylko uczniowie Szkoły Podstawowej nr 53 

           w Warszawie 

2. Uczniowie przychodzą na dyskotekę w wyznaczonym przez organizatora czasie 

3. Dyskoteki odbywają się na korytarzu drugiego piętra. Do dyspozycji uczniów są 

sale lekcyjne na tym piętrze, w których uczniowie poszczególnych klas mogą 

sobie zorganizować poczęstunek. 

4. Uczestnikom dyskoteki udostępnia się najbliżej położone toalety. 

5. Podczas dyskoteki uczniowie mogą przebywać tylko na drugim piętrze. 

6. Uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać budynku szkoły. 

7. Podczas zabawy należy zachowywać się kulturalnie, nie wolno stanowić 

zagrożenia dla osób bawiących się. 

Obowiązki uczestnika 

1. Każdy uczestnik dyskoteki w chwili przyjścia do szkoły zgłasza swoją obecność 

dyżurującemu nauczycielowi. 

2.  W przypadku, gdy uczeń nie może zostać do końca imprezy, rodzic zobowiązany 

jest odebrać dziecko osobiście lub przedstawić pisemną zgodę na samodzielne 

wyjście dziecka ze szkoły. 

3. W przypadku, gdy uczeń nie będzie posiadał takiego oświadczenia, opiekun 

dyskoteki wykona telefon do rodzica, który zobowiązany jest odebrać dziecko. 

4. Uczeń bezwzględnie musi podporządkować się poleceniom nauczycieli – 

opiekunów dyskoteki. 

5. Wszelkie zauważone nieprawidłowości lub sytuacje niebezpieczne uczeń 

powinien zgłosić opiekunom. 
 

Zadania organizatora dyskoteki szkolnej i opiekunów 

1. Organizatorem dyskoteki szkolnej może być Samorząd Uczniowski lub inna 

grupa inicjatywna, która uzyska zgodę dyrektora szkoły. 

2. Organizator każdorazowo uzgadnia termin i czas trwania dyskoteki z dyrektorem 

szkoły. 

3. Organizator opracowuje przydział czynności nauczycieli sprawujących opiekę 

podczas dyskoteki 
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Oświadczenie Rodzica  
 

 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka: 

 

………………………………………………………………………… 

 

ucznia klasy……..……………… z dyskoteki szkolnej organizowanej 

 

w dniu……………………………………….. 

 

Moje dziecko może opuścić szkołę o godz…………………………... 

 

Jednocześnie oświadczam, że przejmuję odpowiedzialność za jego 

 

bezpieczeństwo po opuszczeniu szkoły. 

 

 

 

 

                                                          
                                                                                

Warszawa,………………………………. podpis rodzica/prawnego opiekuna                                                                              

 

 

 

 

 


