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REGULAMIN  

ORGANIZOWANIA IMPREZ SZKOLNYCH I KLASOWYCH 
 
1. Uczniowie mają prawo do prawidłowego organizowania swojego czasu wolnego przez uczestnictwo w życiu 

kulturalnym, artystycznym i rekreacyjnym.  

2. Organizacja imprez klasowych i szkolnych odbywa się według ustalonego harmonogramu na dany rok szkolny.  

 

APELE I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE  

3. Nadzór nad organizacją każdej uroczystości sprawują organizatorzy lub wyznaczeni nauczyciele.  

4. Sprzęt nagłaśniający obsługuje osoba organizująca uroczystość szkolną lub przez niego wyznaczona. 

5. Odpowiedzialność za właściwe użytkowanie sprzętu ponosi nauczyciel organizujący uroczystość szkolną. 

6. Przed każdym apelem bądź uroczystością szkolną wszyscy uczniowie spotykają się w salach lekcyjnych                                            

z nauczycielem, z którym mają zajęcia.  

7. W trakcie spotkania nauczyciel ma obowiązek:  

- sprawdzić obecność uczniów w klasie,  

- przeprowadzić krótką pogadankę na temat kulturalnego zachowania się w trakcie uroczystości szkolnej oraz                             

(w przypadku świąt państwowych) szacunku dla symboli narodowych.  

8. Po spotkaniu w klasie, nauczyciel doprowadza uczniów na miejsce uroczystości, a uczniowie zajmują miejsca 

według ustalonej kolejności: z przodu siadają uczniowie klas I, później II, III, IV, V, na końcu klas VI.  

9. Nauczyciel zajmuje miejsce obok klasy, nad którą sprawuje opiekę.  

10. Po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z nauczycielami wracają do klas, według ustalonej kolejności: 

najpierw wychodzi dyrektor szkoły wraz z gośćmi, później nauczyciele niesprawujący opieki nad żadną klasą, na 

końcu uczniowie z nauczycielami wg ustalonej kolejności – jako pierwsze wychodzą klasy znajdujące się najbliżej 

drzwi: VI, V, IV, III, II, I.  

11. Nauczyciel organizujący uroczystość szkolną ma prawo w porozumieniu z nauczycielami, zaangażować uczniów 

szkoły do organizacji imprezy. Próby odbywają się po zajęciach lekcyjnych.  

12. Po zakończeniu uroczystości organizator (osoba odpowiedzialna) podejmuje niezbędne działania w celu 

przygotowania użytkowanego pomieszczenia do pełnienia zadań zgodnych z przeznaczeniem.  
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13. Informacja na temat stroju odświętnego podawana jest przez wychowawców klas na co najmniej 2 dni przed 

uroczystością.  

14. Dopuszcza się możliwość zorganizowania imprezy szkolnej poza szkołą. 

Uczniowie udają się na miejsce imprezy pod opieką wychowawcy lub wyznaczonego nauczyciela, który odpowiada 

za ich bezpieczeństwo od momentu wyjścia ze szkoły do powrotu w to samo miejsce po zakończeniu imprezy. 

DYSKOTEKI, ZABAWY SZKOLNE  

15. W szkole, w czasie zajęć lekcyjnych, odbywają się bale karnawałowe.  

16. Uczniowie zakładają stroje karnawałowe w swojej sali. Do sali gimnastycznej wchodzą z wychowawcą lub 

nauczycielem wyznaczonym do opieki, który pozostaje z nimi w sali przez cały czas trwania zabawy. 

17. Uczniowie w czasie balu przebywają w sali gimnastycznej. Konieczność pójścia do toalety zgłaszają 

nauczycielowi. Korzystają z toalety przy sali gimnastycznej.  

18. Na poczęstunek uczniowie udają się do wyznaczonych sal pod opieką nauczyciela.  

19. W szkole, w czasie wolnym od nauki, mogą odbywać się dyskoteki lub zabawy szkolne jako forma 

zagospodarowania czasu wolnego uczniów szkoły. Dyskoteki i zabawy odbywają się najpóźniej do godziny 19:30.  

20. Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby obce (poza osobami, na których obecność wyraził zgodę 

dyrektor szkoły).  

21. Udział uczniów w dyskotece, zabawie wymaga pisemnej zgody rodziców. Uczniowie klas I-III są odbierani przez 

rodziców lub osoby pisemnie upoważnione przez rodziców. Uczniowie klas IV-VI są odbierani przez rodziców lub 

wracają samodzielnie do domu za pisemną zgodą rodziców.  

22. Aby zapewnić bezpieczeństwo bawiących się podczas dyskoteki, zabawy uczniów opiekę nad nimi sprawuje co 

najmniej 6 opiekunów (w tym co najmniej 3 nauczycieli).  

23. Za przygotowanie dyskoteki, zabawy odpowiada organizator.  

24. O zamiarze zorganizowania dyskoteki, zabawy szkolnej organizator z trzydniowym wyprzedzeniem zawiadamia 

dyrektora szkoły.  

25. W czasie zabawy uczniowie nie opuszczają budynku szkoły.  

26. W przypadku nieprzestrzegania zasad właściwego zachowania przez ucznia organizator ma obowiązek wezwać 

jego rodziców w celu zabrania przez nich dziecka do domu.  

 

IMPREZY KLASOWE  

27. Uczniowie mogą organizować imprezy i zabawy z własnej inicjatywy za pośrednictwem wychowawcy klasy, 

opiekuna samorządu uczniowskiego lub innego nauczyciela.  

28. W związku z organizowaną imprezą uczniowie mają obowiązek: 

- przedłożyć do dyrekcji szkoły na tydzień przed planowanym terminem imprezy pisemną prośbę o organizację 

imprezy z pisemną akceptacja wychowawcy klasy – prośba powinna zawierać termin, czas trwania i miejsce 
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planowanej imprezy oraz własnoręczne podpisy minimum 2 dorosłych opiekunów wyrażających zgodę na pomoc w 

organizacji imprezy,  

- uporządkować miejsce imprezy po jej zakończeniu,  

- naprawić wszelkie wynikłe w trakcie trwania imprezy szkody, przy czym ewentualne koszty pokrywają 

organizatorzy z własnych funduszy w terminie do 3 dni po jej zakończeniu.  

29. Wszystkie imprezy klasowe odbywają się po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Dopuszcza się w szczególnych 

wypadkach (każdorazowo za zgodą dyrektora szkoły) zorganizowanie imprezy klasowej w czasie lekcji, pod 

warunkiem, że czas jej trwania nie przekroczy 2 godzin lekcyjnych.  

 


