
Procedury

DOTYCZĄCA ZASAD ORGANIZACJI DYSKOTEK SZKOLNYCH

1. Podczas trwania dyskoteki czy innej zabawy szkolnej nadzór nad młodzieżą musi być 

sprawowany w sposób ciągły zapewniony w każdym miejscu przebywania uczniów.

2. Uczniowie, którzy otrzymali naganę wychowawcy lub Dyrektora Szkoły, nie mogą 

brać udziału w szkolnych dyskotekach. 

3. Nauczyciel pełnozatrudniony ma obowiązek uczestnictwa w każdej dyskotece i 

pełnienia dyżuru przez 2 godziny w zadeklarowanym przez siebie miejscu.

4. Dyskoteka powinna się odbywać w wyodrębnionej części budynku, uczniom nie 

wolno przebywać w innych częściach budynku szkoły.

5. Opiekunowie muszą znajdować się w każdym pomieszczeniu, w którym wolno 

przebywać uczniom. Część osób pełni dyżur przy drzwiach wejściowych do szkoły, 

część w szatni i korytarzu, w sali gimnastycznej, w pobliżu toalet.

6. Uczniom nie wolno samodzielnie opuszczać budynku szkolnego podczas trwania 

zabawy.

7. Obowiązuje zakaz wpuszczania na imprezy osób z zewnątrz.

8. Należy zabezpieczyć możliwość wtargnięcia do szkoły osób niepowołanych.

9. Należy dopilnować, aby uczniowie nie umożliwili wejścia do środka osobom 

niepowołanym, np. poprzez otwarcie okna na parterze.

10. Zgłosić termin organizacji dyskoteki policji i poprosić o patrolowanie otoczenia 

szkoły w czasie trwania dyskoteki.

11. Osoby pełniące dyżur w pobliżu toalet nie powinny pozwalać na przebywanie tam 

większej liczby uczniów.

12. Co najmniej jedna osoba spośród personelu wyznaczonego do opieki powinna 

posiadać uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy.

13. Należy zadbać, aby w łatwo dostępnym miejscu znajdowała się dobrze zaopatrzona 

apteczka.

14. Każdorazowo uczniowie przynoszą decyzję od rodziców co do powrotu po imprezach 

szkolnych, kończących się wieczorem. Rodzice określają się czy dziecko może samo
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wrócić do domu, czy odbierze je osobiście. Uczniowie dojeżdżający do szkoły 

autobusem szkolnym mają zapewnioną opiekę w czasie jazdy do szkoły i w drodze 

powrotnej.

15. Przy wejściu na dyskotekę każdy uczeń wpisuje się na listę.

16. Wychodząc z dyskoteki uczeń wpisuje na listę godzinę wyjścia i składa swój podpis

17. Po zakończeniu dyskoteki należy sprawdzić czy odebrano wszystkich uczniów. 
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