Regulamin Studniówek
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Laskach
§ 1. Zasady ogólne
1. Studniówka jest uroczystością szkolną wpisaną do planu imprez i uroczystości szkolnych.
2. Studniówkę organizują uczniowie we współpracy z wychowawcami i nauczycielami.
3. W celu organizacji studniówki Dyrektor Szkoły wyznacza Kierownika, który sprawuje nadzór
nad organizacją imprezy.
4. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników studniówki.
5. W sytuacjach nieobjętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy: prawa oświatowego,
Statut Szkoły, regulamin Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach.
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§ 2. Zasady szczegółowe
Kierownik imprezy:
1. odpowiada za skompletowanie niezbędnych dokumentów i uzyskanie zgody Dyrektora Szkoły
na przeprowadzenie imprezy szkolnej,
2. powołuje Komitet Organizacyjny (w skład którego wchodzą wychowawcy klas kończących szkołę,
przedstawiciele rodziców i uczniów) oraz dokonuje podziału zadań wśród członków Komitetu,
3. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację imprezy i odpowiada za
rozliczenie poniesionych kosztów po jej zakończeniu,
4. zapoznaje uczniów – uczestników studniówki – z regulaminem i zasadami bezpieczeństwa.

II. Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
1. są zobowiązani do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa zawartymi w Statucie Szkoły
i Regulaminie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach,
2. przyjmują odpowiedzialność za bezpieczeństwo młodzieży, co potwierdzają własnoręcznym
podpisem na karcie imprezy,
3. odpowiadają za prawidłowy przebieg uroczystości, w tym celu wykonują powierzone przez
Kierownika zadania, takie jak np.:
 opracowanie harmonogramu studniówki,
 przygotowanie zaproszeń dla uczestników,
 koordynację prac przygotowawczych z Internatem Dziewcząt i Chłopców
 organizację wystroju sali,
 wybór menu,
 przygotowanie od strony programowej (powitanie gości, elementy inscenizacji, muzyka)
4. w czasie studniówki rejestrują wcześniejsze wyjścia uczniów i zaproszonych gości,
5. w przypadku naruszenia w czasie uroczystości przez ucznia lub zaproszonego gościa regulaminu
mają prawo odmówić mu udziału w dalszej części zabawy, są zobowiązani są do zawiadomienia
rodziców o incydencie.
III. Zasady dotyczące uczniów i osób towarzyszących:
1. Uczestnikami mogą być:
 uczniowie i osoby przez nich zaproszone (każdy uczeń ma prawo zaprosić 3 osoby: rodziców
lub opiekunów prawnych oraz 1 osobę towarzyszącą),
 wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach
i osoby im towarzyszące,
 inni zaproszeni goście (np. przedstawiciele władz oświatowych, byli nauczyciele).
2. Do uczestnictwa w studniówce uprawnia zaproszenie przekazane przez Komitet Organizacyjny.
Osoby niezaproszone nie mogą uczestniczyć w zabawie.
3. Młodzież szkolna uczestnicząca w studniówce oraz zaproszone osoby towarzyszące
podporządkowują się zasadom ujętym w niniejszym regulaminie.
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4. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach
publicznych.
5. Na studniówce obowiązują stroje wizytowe, strój ma podnosić rangę uroczystości, nie może budzić
zastrzeżeń.
6. Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące zobowiązani są na tydzień przed studniówką podać
wychowawcy dane osobowe zapraszanych osób. Dane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie
będą nikomu udostępniane i służą wyłącznie do celów organizacyjnych.

7. Uczniowie ponoszą pełną odpowiedzialność za zaproszonych gości, w tym odpowiedzialność
finansową za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez siebie lub osoby zaproszone
8. W trakcie trwania studniówki obowiązuje zakaz opuszczania budynku. Wyjście z budynku
traktowane będzie jako zakończenie udziału w imprezie, powrót możliwy jest w szczególnych
przypadkach za zgodą wychowawcy
IV. Zasady bezpieczeństwa
1. W czasie studniówki obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz stosowania innych
używek zarówno przez uczniów jak i osoby towarzyszące. (zgodnie z art.14 ust.1 pkt1 ustawy z dnia
6 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2002r. Nr147,
poz.1231), zgodnie z nowelizacją z dnia 8 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 81, poz.529) ustawy z dnia 9 listopada 1995 r.
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tyton. (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.).

2. Organizatorzy i osoby przez nich upoważnione mają prawo i obowiązek skonfiskowania
wnoszonego alkoholu i zakazanych używek. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych
używek nie mają prawa wstępu na imprezę.
3. Zakazane jest wnoszenie materiałów pirotechnicznych i innych przedmiotów niebezpiecznych
4. Uczestnicy studniówki, którzy naruszą zasady organizacji imprezy mogą zostać usunięci
ze studniówki przez organizatorów.
V. Udzielenie zgody na przeprowadzenie studniówki, wymagane dokumenty
1. Tydzień przed planowanym terminem studniówki, Kierownik powinien przedstawić Dyrektorowi
do zatwierdzenia następujące dokumenty:
a)
kartę studniówki zawierającej datę, miejsce i program uroczystości,
b)
oświadczenia członków Komitetu Organizacyjnego o przyjęciu odpowiedzialności
za bezpieczeństwo młodzieży,
c)
listę uczestników.
2. Zgodę na przeprowadzenie studniówki wyraża Dyrektor Szkoły.
3. Niedostarczenie w regulaminowym czasie wymaganych dokumentów może być podstawą
niewyrażenia zgody na przeprowadzenie studniówki.
4. Dyrektor może w uzasadnionych przypadkach odmówić udzielenia zgody, nawet jeżeli spełnione
zostały wcześniej wymienione wymogi.
VI. Finansowanie
1. Koszty organizacji studniówki pokrywane są przez uczniów i rodziców biorących udział
w zabawie.
2. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość dofinansowania udziału ucznia w studniówce
przez TONO po złożeniu przez ucznia wniosku do Dyrektora Szkoły.
§ 3. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.
2. Wychowawcy klas uczestniczących w studniówce są zobowiązani do zapoznania rodziców
i uczniów z niniejszym regulaminem, a uczniowie do przyjęcia go do wiadomości.
3. Za zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzeganie niniejszego regulaminu odpowiedzialni są
Kierownik i Komitet Organizacyjny studniówki.
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