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Ustalenia organizacyjne 
§ 1 

 
 
1. Dyskoteki szkolne organizowane są dla osób, które w danym roku szkolnym są uczniami Szkoły 

Podstawowej nr 19 im. Stanisława Staszica w Poznaniu.  
2. Uczeń wychodzący na dyskotekę szkolną jest zobowiązany do złożenia swojej legitymacji szkolnej u 

opiekuna samorządu oraz do odebrania jej po zakończeniu imprezy. 
3. Rodzice uczniów wypisują raz w roku szkolnym deklarację, w której informują o ewentualnym 

wyrażeniu zgody na samotny powrót dziecka do domu po zakończeniu zabawy. 
4. Uczniowie uczestniczący w imprezie zobowiązani są do respektowania uwag wszystkich 

pracowników szkoły i do podporządkowania się danym poleceniom. 
5. Podczas dyskoteki uczniowie przebywają w wyznaczonych przez samorząd miejscach. 
6. Uczniów uczestniczących w zabawie obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na parapety 

okienne, stoły, krzesła itp., a także zakaz wychylania się przez okna oraz wylewania przez nie 
płynów, wyrzucania przedmiotów itp. 

7. Za wszelkie cenne przedmioty, przyniesione na dyskotekę, odpowiada uczeń – samorząd nie ponosi 
odpowiedzialności za zguby, kradzieże itp. 

8. Za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie winę ponosi uczeń, a pokrycie kosztów ewentualnych 
napraw należy do rodziców. 

9. Złe zachowanie podczas dyskoteki ma wpływ na obniżenie oceny zachowania. 
10. Uczeń ma obowiązek poinformować opiekunów samorządu lub innego nauczyciela dyżurującego o 

wszelkich nieprawidłowościach, mających miejsce podczas dyskoteki szkolnej. 
11. Na dyskoteki szkolne nie będą wpuszczane osoby, które zostały zawieszone w przywilejach 

uczniowskich. 
                          

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
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Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: 

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej deklaracji i wybranie jednej z opcji 

(odcięcie w wyznaczonym miejscu i zwrot przez uczniów opiekunom samorządu). Jest to podyktowane 

troską o bezpieczeństwo dzieci wracających do domu po zakończeniu dyskoteki szkolnej, tj. o godzinie 

20.00, gdyż od tego momentu szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów. Deklaracja dotyczy 

kwestii powrotu po wszystkich dyskotekach, które samorząd zorganizuje w tym roku szkolnym. 

                                                                      

Dziękujemy, 

opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Poznań, dnia................... 

 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka 

................................................................................... 

do domu po zakończeniu dyskotek szkolnych. 

                

                                                               podpis rodziców 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Poznań, dnia................... 

 

Nie wyrażam zgody na samodzielny powrót mojego dziecka .....................................................................  

 do domu po zakończeniu dyskotek szkolnych. Dziecko zostanie odebrane przeze mnie lub któregoś z 

członków mojej najbliższej rodziny. 

 

podpis rodziców 


