Regulamin Studniówki VI Liceum Ogólnokształcącego im.
Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie
Zasady ogólne
1. Regulamin jest spójny z prawem oświatowym i Statutem Szkoły.
2. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji.
3. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników studniówki.
4. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania uczniów i rodziców z
Regulaminem.
5. Uczniowie, rodzice i Komitet Organizacyjny potwierdzają własnoręcznym podpisem
akceptację Regulaminu (załącznik nr 1, załącznik nr 2)
6. W sytuacjach nie objętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa
oświatowego i Statutu Szkoły.
7. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Komitet Organizacyjny.
8. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki nr1, nr 2, nr 3 i nr 4.

Zasady szczegółowe
1. Organizatorami studniówki są rodzice klas III, których reprezentuje Komitet
Organizacyjny, odpowiedzialny za przygotowanie i przebieg uroczystości, utrzymujący stały
kontakt z Dyrektorem szkoły i wychowawcami klas.
2. Komitet Organizacyjny odpowiada za organizację imprezy, przygotowanie sali
balowej, wybór menu, zespołu muzycznego oraz zaproszeń dla uczniów i kadry
pedagogicznej. Umowę z firmą organizującą bal studniówkowy zawierają rodzice z Komitetu
Organizacyjnego
3. Dyrektor szkoły, po przedstawieniu odpowiednich informacji przez Komitet
Organizacyjny, zatwierdza ostateczne decyzje dotyczące wyboru lokalu, mając na względzie
zapewnienie warunków gwarantujących bezpieczeństwo uczestnikom balu studniówkowego
4. W przypadku, gdy uroczystość odbywa się poza szkołą, Komitet Organizacyjny
zobowiązany jest do poinformowania odpowiednich służb (policja, straż miejska)
o miejscu i terminie studniówki.
5. Wychowawcy i uczniowie klas trzecich przygotowują część artystyczną studniówki
i na dwa tygodnie przed terminem imprezy przedstawiają scenariusz dyrekcji szkoły.
6. Nauczyciele wychowania fizycznego opracowują układ poloneza i przygotowują do
niego uczniów klas trzecich biorących udział w studniówce
7. Do uczestnictwa w studniówce uprawnia zaproszenie, przekazane przez Komitet
Organizacyjny.
8. Zaproszenia nauczycielom wręczają uczniowie klas trzecich wszystkim nauczycielom w
tym samym czasie nie później niż miesiąc przed terminem studniówki.
9. Wychowawcy klas trzecich nadzorują sposób i formę wręczania zaproszeń.
10. Nauczyciele potwierdzają udział w Studniówce (ze względu na koszty imprezy).
11. Uczniowie uczestniczący w studniówce oraz osoby przez nich zaproszone
podporządkowują się zaleceniom Dyrektora szkoły, wychowawców oraz Komitetu
Organizacyjnego.
12. Uczestnicy balu zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w
miejscach publicznych.
13. Strój uczestnika studniówki nie może budzić żadnych zastrzeżeń i powinien podnosić
rangę uroczystości.
14. W studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych i zaproszone przez nich osoby
towarzyszące oraz dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, a także inni zaproszeni goście
15. Wychowawca klasy trzeciej w przypadku niemożności uczestnictwa w studniówce na co
najmniej tydzień przed datą imprezy zgłasza ten fakt dyrekcji szkoły
16. Uczniowie ponoszą pełną odpowiedzialność za zaproszone osoby towarzyszące.
17. Uczestniczący w studniówce uczniowie zobowiązani są, najpóźniej na 14 dni przed
uroczystością, do podania wychowawcom swoich klas danych osób towarzyszących (imię,
nazwisko, nr PESEL oraz zgodę rodziców/opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich).

Dane, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, nie są nikomu udostępniane i służą
wyłącznie celom organizacyjnym (załącznik nr 3).
18. Uczniowie odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez
siebie lub przez osoby im towarzyszące.
19. Podczas trwania studniówki obowiązuje:
a) całkowity zakaz spożywania alkoholu
b) całkowity zakaz używania środków odurzających (narkotyki, tzw. dopalacze, itp.) –
zgodnie z ustawą z dnia 24.04.1997 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 1997 Nr 75,
poz.468)
c) zakaz palenia papierosów – zgodnie z nowelizacją z dnia 8.04.2010r. (Dz.U. r 1,
poz.529) ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996r., Nr 10,poz.55 z późn.zm.)
d) zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów.
e) zakaz opuszczania budynku – wyjście traktowane jest jako zakończenie udziału w
uroczystości.
16. Dopuszczalna jest jedynie zwyczajowa lampka szampana będąca elementem części
uroczystej rozpoczynającej studniówkę
17. Osoby będące pod wpływem alkoholu nie mają prawa wstępu na imprezę.
18. Zakazane jest wnoszenie alkoholu do lokalu, w którym odbywa się studniówka.
Organizatorzy i osoby przez nich upoważnione mają prawo i obowiązek skonfiskowania
wnoszonego alkoholu.
19. Uczestnicy studniówki, którzy naruszą zasady zapisane w Regulaminie muszą opuścić
lokal w trybie natychmiastowym z powiadomieniem rodzica i na koszt rodzica. Ponadto mogą
zostać pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Poniosą oni również koszty
interwencji służb porządkowych i medycznych.
20. Rodzice uczniów biorących udział w studniówce powinni podać wychowawcom numery
telefonów, umożliwiające natychmiastowy kontakt z nimi podczas imprezy (załącznik nr 4).
21. Po zakończeniu studniówki rodzice odbierają młodzież z sali lub uczniowie wracają na
własną odpowiedzialność.
22. Rodzice dyżurujący podczas Studniówki pełnią opiekę i kontrolują przestrzeganie
regulaminu przez uczestników zabawy. W razie stwierdzenia złamania regulaminu przez
uczniów fakt ten powinni zgłosić wychowawcy albo Dyrektorowi Szkoły.
23. Wychowawcy klas trzecich przejmują kontrolę i podejmują stosowne decyzje w
przypadku naruszenia zasad regulaminu. Jeżeli studniówka odbywa się na terenie szkoły
wychowawcy klas trzecich nadzorują opiekę i kontrolę uczestników studniówki do godz.
3:00, po tym czasie odpowiedzialność za uczniów i osoby im towarzyszące przejmują ich
rodzice.
24. W przypadku, gdy zabawa studniówkowa odbywa się poza terenem szkoły opiekę
i kontrolę nad uczestnikami sprawuje organizator i Komitet Studniówkowy powołany
z przedstawicieli rodziców.
KOMITET STUDNIÓWKOWY
DYREKTOR SZKOŁY

ZAŁĄCZNIK NR 1
Potwierdzenie akceptacji regulaminu studniówki przez uczniów klas trzecich
L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Własnoręczny podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

UWAGA:
Brak podpisu ucznia jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w studniówce.

ZAŁĄCZNIK NR 2
OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA/UCZENNICY
VI LO IM. J. DABROWSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE:
………………………………………………………………….
BIORĄCEGO/BIORĄCEJ UDZIAŁ W STUDNIÓWCE W DNIU ……………………
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z regulaminem studniówki VI LO im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie
2. W razie niewłaściwego zachowania mojego syna/córki podczas studniówki, zobowiązuję
się do niezwłocznego odebrania go/jej z imprezy.
podpis rodzica :………………………………
Tel. kontaktowy w trakcie trwania studniówki:……………………………..

ZAŁĄCZNIK NR 2
OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA/UCZENNICY
VI LO IM. J. DABROWSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE:
………………………………………………………………….
BIORĄCEGO/BIORĄCEJ UDZIAŁ W STUDNIÓWCE W DNIU ………………………
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z regulaminem studniówki VI LO im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie
2. W razie niewłaściwego zachowania mojego syna/córki podczas studniówki, zobowiązuję
się do niezwłocznego odebrania go/jej z imprezy.
podpis rodzica :………………………………
Tel. kontaktowy w trakcie trwania studniówki:……………………………..

ZAŁĄCZNIK NR 3
l.p Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko osoby zaproszonej

Nr PESEL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Dane osób zaproszonych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, służą wyłącznie
do celów organizacyjnych i nie będą nikomu udostępniane.

ZAŁĄCZNIK NR 4
l.p
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Imię i nazwisko ucznia

Nr telefonu rodzica/prawnego opiekuna

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA/UCZENNICY
VI LO IM. J. DABROWSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE:
………………………………………………………………….
BIORĄCEGO/BIORĄCEJ UDZIAŁ W STUDNIÓWCE W DNIU ……………………
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z regulaminem studniówki VI LO im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie
2. W razie niewłaściwego zachowania mojego syna/córki podczas studniówki, zobowiązuję
się do niezwłocznego odebrania go/jej z imprezy.
podpis rodzica :………………………………
Tel. kontaktowy w trakcie trwania studniówki:……………………………..

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA/UCZENNICY
VI LO IM. J. DABROWSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE:
………………………………………………………………….
BIORĄCEGO/BIORĄCEJ UDZIAŁ W STUDNIÓWCE W DNIU ……………………
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z regulaminem studniówki VI LO im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie
2. W razie niewłaściwego zachowania mojego syna/córki podczas studniówki, zobowiązuję
się do niezwłocznego odebrania go/jej z imprezy.
podpis rodzica :………………………………
Tel. kontaktowy w trakcie trwania studniówki:……………………………..

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA/UCZENNICY
VI LO IM. J. DABROWSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE:
………………………………………………………………….
BIORĄCEGO/BIORĄCEJ UDZIAŁ W STUDNIÓWCE W DNIU ……………………
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z regulaminem studniówki VI LO im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie
2. W razie niewłaściwego zachowania mojego syna/córki podczas studniówki, zobowiązuję
się do niezwłocznego odebrania go/jej z imprezy.
podpis rodzica :………………………………
Tel. kontaktowy w trakcie trwania studniówki:……………………………..

