REGULAMIN STUDNIÓWKI
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W TYCHACH
I.

Zasady ogólne

1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Studniówki.
2. Integralną cześć Regulaminu stanowią załączniki nr 1 - 5.
3. Uczniowie, rodzice oraz osoby towarzyszące potwierdzają własnoręcznym podpisem akceptację
Regulaminu (załącznik 1, załącznik 2).
4. W sytuacjach nie objętych

Regulaminem

obowiązują przepisy prawa oświatowego

i Statutu Szkoły.
II. Zasady szczegółowe
1. Studniówka jest imprezą szkolną organizowaną przez Komitet Studniówkowy składający się
z rodziców i uczniów klas maturalnych.
2. Miejsce, czas rozpoczęcia i zakończenia Studniówki ustala Komitet Studniówkowy
w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
3. Komitet Studniówkowy odpowiada za organizację imprezy, jej prawidłowy przebieg
i bezpieczeństwo uczestników.
4. Komitet Studniówkowy zobowiązany jest do poinformowania odpowiednich służb (policja, straż
miejska) o miejscu i terminie Studniówki.
5. Do uczestnictwa w Studniówce uprawnia zaproszenie, przekazane przez Komitet Studniówkowy.
Zaproszenia powinny być wręczane wszystkim zaproszonym gościom z odpowiednim
wyprzedzeniem.
6. Uczestnikami Studniówki mogą być:
1) uczniowie i osoby im towarzyszące,
2) wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz osoby im towarzyszące,
3) rodzice i opiekunowie, w tym organizatorzy imprezy,
4) inni zaproszeni goście (np. przedstawiciele władz oświatowych, byli nauczyciele, fotograf,
kamerzyści, D.J. itp.)
7. Osoby nie posiadające zaproszenia (rodzice, inne osoby) po zakończeniu części oficjalnej
zobowiązane są do opuszczenia lokalu, w którym odbywa się Studniówka.
8. Uczestników Studniówki obowiązują stroje wieczorowe, odpowiednie na imprezę szkolną. Strój
uczestnika Studniówki powinien podnosić rangę uroczystości.
9. Uczestnicy Studniówki są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania
w miejscach publicznych.
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10. Uczestnikom Studniówki, którzy naruszą postanowienia Regulaminu grożą kary określone
w Statucie szkoły. W szczególnych przypadkach naruszenia Regulaminu uczestnicy Studniówki
mogą:
1) zostać zobowiązani do natychmiastowego opuszczenia lokalu, w którym odbywa się
Studniówka,
2) być pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej i karnej,
3) ponieść koszty interwencji porządkowej i medycznej.
III. Zasady dotyczące uczniów i osób im towarzyszących
1. Przewodniczący samorządów klas maturalnych najpóźniej na 7 dni przed terminem Studniówki
przekazują wychowawcom uzgodnione z Komitetem Studniówkowym listy uczniów i osób im
towarzyszących uczestniczących w uroczystości (załącznik 3). W przypadku partnerów
niepełnoletnich przekazują również pisemną zgodę rodziców na udział w Studniówce
(załącznik 4).
2. Na Studniówce obowiązuje kulturalne zachowanie, stosowne do imprezy szkolnej.
3. Uczniowie ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie osoby towarzyszącej.
4. Osoby towarzyszące zobowiązane są do przestrzegania zasad obowiązujących na Studniówce.
5. Uczniowie odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez siebie
lub osoby przez niech zaproszone.
6. W czasie Studniówki obowiązuje zakaz wnoszenia i picia alkoholu.
7. Organizatorzy i osoby przez nich upoważnione mają prawo i obowiązek skonfiskowania
wnoszonego alkoholu. Zakaz dotyczy również innych używek.
8. Osoby będące pod wpływem alkoholu nie mają prawa wstępu na Studniówkę.
9. Podczas Studniówki obowiązuje zakaz palenia papierosów poza wydzielonymi miejscami.
10. W trakcie trwania Studniówki obowiązuje zakaz opuszczania terenu, na którym odbywa się
Studniówka (budynek, miejsca wyznaczone).
11. Uczeń (lub osoba mu towarzysząca), wychodząc ze Studniówki przed zakończeniem zabawy,
zobowiązany jest poinformować o tym wychowawcę. Wyjście traktowane jest jako zakończenie
udziału w uroczystości. Powrót do budynku nie jest możliwy z wyjątkiem szczególnych
przypadków, w których wymagana jest zgoda wychowawcy.
IV. Zasady dotyczące wychowawców i nauczycieli
1. Wychowawcy klas maturalnych są zobowiązani do zapoznania uczniów i rodziców
z Regulaminem.
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2. Wychowawcy klas maturalnych sprawują opiekę nad swoimi uczniami podczas całej
Studniówki.
3. Wychowawcy klas maturalnych zobowiązani są do obecności na Studniówce do końca trwania
imprezy.
4. Wychowawcy

powinni

mieć

przy

sobie

spis

telefonów,

umożliwiający

kontakt

z rodzicami uczniów (załącznik 4).
5. Wszyscy obecni na Studniówce nauczyciele współpracują z wychowawcami i sprawują opiekę
nad młodzieżą.
6. W przypadku naruszenia przez ucznia Regulaminu wychowawca jest zobowiązany zawiadomić
o incydencie rodziców i spowodować, by uczeń zakończył udział w Studniówce.

V.

Zasady dotyczące rodziców

1. Rodzice uczniów biorących udział w Studniówce powinni podać wychowawcom numery
telefonów, umożliwiające natychmiastowy kontakt z nimi w czasie Studniówki.
2. Rodzice zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom bezpieczny dojazd na Studniówkę
i powrót do domu.
3. Rodzice sprawują nadzór nad uczniami na Studniówce.
4. Komitet Studniówkowy zobowiązany jest zgłosić wychowawcom nazwiska rodziców
sprawujących opiekę na Studniówce.
5. Rodzice pełnią dyżur podczas trwania całej imprezy kontrolując przestrzeganie Regulaminu
przez uczestników zabawy. W sytuacji konfliktowej rodzice mogą zgłosić się o pomoc do
wychowawcy.
VI. Postanowienia końcowe
1. Fundusze pieniężne na Studniówkę ustala Komitet Studniówkowy. Zadeklarowani uczestnicy
zbierają składki we własnym zakresie przez wyznaczoną osobę.
2. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Studniówki, rodzice sprawujący opiekę nad
uczniami na Studniówce mogą podjąć decyzję o wcześniejszym zakończeniu imprezy.
3. Załączniki niniejszego Regulaminu, z uwagi na ochronę danych osobowych, dostępne będą tylko
na potrzeby organizacji oraz przeprowadzenia Studniówki i przechowywane będą przez
wychowawców klas.
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Załącznik 1
POTWIERDZENIE AKCEPTACJI REGULAMINU STUDNIÓWKI
PRZEZ UCZNIÓW I OSOBY TOWARZYSZĄCE
Klasa................
L.p. Nazwisko i imię

Podpis

Uwaga:
Brak podpisu ucznia lub osoby towarzyszącej jest równoznaczny z rezygnacją z udziału
w studniówce.

Załącznik 2
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA
BIORĄCEGO UDZIAŁ W STUDNIÓWCE
Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………….........................................
Klasa …………..................
OŚWIADCZAM, że:
1. Zapoznałem/am* się z Regulaminem Studniówki w Zespole Szkół nr 2 w Tychach.
2. W razie niewłaściwego zachowania mojej/mojego* córki/syna* podczas Studniówki
zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania jej/go* z uroczystości.
3. Przyjmuję do wiadomości, że moja/mój* córka/syn* odpowie finansowo za ewentualne
szkody materialne wyrządzone podczas Studniówki przez siebie lub osoby przez
nią/niego* zaproszone.

.........................................................
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)
* ( niepotrzebne skreślić)
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Załącznik 3
ZGODA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA STUDNIÓWKI
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W TYCHACH
OŚWIADCZAM, że
wyrażam zgodę na udział mojej córki / mojego syna*

...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

w Studniówce Zespołu Szkół nr 2 w Tychach, która odbędzie się ....................................... .r.

w ...............................................................................................................................................
..........................................................
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)
* ( niepotrzebne skreślić)

Załącznik 4
WYKAZ OSÓB TOWARZYSZĄCYCH
UCZNIOM KLAS CZWARTYCH
W STUDNIÓWCE
Klasa …………
L.p.

Nazwisko i imię ucznia

Nazwisko i imię osoby towarzyszącej
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Załącznik 5
WYKAZ TELEFONÓW RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
UCZNIÓW KLASY ...............................

L.p.

Nazwisko i imię ucznia

Numer telefonu
rodziców/prawnych opiekunów
ucznia
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