PROCEDURY I ZASADY ORGANIZACJI
STUDNIÓWKI
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

PODZIAŁ KOMPETENCJI
DYREKCJA
1. Stwarza warunki zawiązania się i działania Komitetu Organizacyjnego.
2. Decyduje z wychowawcami o godzinach rozpoczęcia i zakończenia zabawy po zapoznaniu się z
propozycjami Komitetu.
3. Opiniuje listę zaproszonych gości po konsultacji z wychowawcami klas.
4. Określa zasady bezpieczeństwa i warunki uczestnictwa w zabawie.
5. Monitoruje przestrzeganie zasad organizacji studniówki/półmetku.
6. Współdziała z Komitetem Organizacyjnym w rozwiązywaniu problemów wynikających z
organizacji i realizacji studniówki.
KOMITET STUDNIÓWKOWY ORGANIZACYJNY
I. Zadania rodziców - organizatorów.
1. W skład KO wchodzą rodzice z każdej klasy uczestniczącej w zabawie.
2. KO określa swój imienny skład oraz podział zadań i zakres odpowiedzialności, o czym
informuje Dyrektora Liceum i wychowawców na piśmie.
3. KO przedkłada Dyrektorowi Liceum do akceptacji propozycje terminu i miejsca zabawy oraz
propozycję listę zaproszonych gości.
4. KO organizuje wnoszenie składek uczestników z zachowaniem zasad rejestracji środków
publicznych.
5. KO sporządza plan finansowy zabawy i przedkłada go innym rodzicom na zebraniach szkolnych.
6. KO dysponuje zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób planowy, zgodny z celem wpłat,
dobrem uczestników oraz zachowaniem zasad jawności i przejrzystości dokonywanych operacji
finansowych i ich dokumentacji.
7. Po sfinalizowaniu zabawy Komitet Organizacyjny dokonuje publicznego rozliczenia
zgromadzonych środków.
8. Protokół z rozliczenia środków finansowych wraz z dokumentacją finansową może stanowić
dokumentację Rady Rodziców.
II. Zadania wychowawców.
1. Zapoznają rodziców i uczniów z zasadami organizacji studniówki.
2. Uczestniczą, jeśli jest taka potrzeba, w pracach Komitetu Organizacyjnego i wspierają realizację
jego zadań.
3. Sporządzają listę uczestników imprezy wraz z imiennym wykazem osób towarzyszących oraz
ich danymi identyfikacyjnymi.
4. Przygotowują program studniówki.
5. Gromadzą zgody rodziców na uczestnictwo w zabawie uczniów klasy oraz niepełnoletnich osób
towarzyszących.
6. Gromadzą zobowiązania rodziców do osobistego odbioru dziecka lub sposobu zapewnienia
bezpiecznego powrotu po zakończeniu imprezy.
7. Przy wejściu na imprezę sprawdzają tożsamość osób wchodzących i zgodność z listą
uczestników zabawy.
8. Zbierają potwierdzenia uczestnictwa zaproszonych gości.
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9. Sprawują opiekę nad uczestnikami imprezy, monitorują przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
oraz warunków uczestnictwa przez cały czas trwania imprezy.
III. Zadania rodziców
1. Decydują o warunkach realizacji usług gastronomicznych i rozrywkowych.
2. Wraz z wychowawcami sprawują opiekę nad uczestnikami imprezy, monitorują
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez cały czas trwania imprezy.
3. Respektują warunki uczestnictwa w zabawie oraz doraźne zalecenia wychowawców i Dyrektora
Liceum.
UCZNIOWIE
1. Przygotowują i roznoszą zaproszenia dla gości studniówki.
2. Uczestniczą w próbach poloneza i polonezie studniówkowym.
3. Uczestniczą w przygotowaniu programu studniówki.
4. Przekazują dane o osobach towarzyszących oraz ich zgody na gromadzenie danych
osobowych.
5. Przyjmują pełną odpowiedzialność za działania osób towarzyszących oraz ich skutki.
6. Opiniują koszty organizacji studniówki.
7. Zobowiązują się do zapoznania z regulaminem oraz jego przestrzegania, potwierdzając
własnym podpisem.
8. Zapoznają z regulaminem osoby im towarzyszące.
9. Respektują wszystkie polecenia osób sprawujących opiekę nad uczestnikami zabawy
OSOBY TOWARZYSZĄCE
1. Składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych wyłącznie
dla potrzeb organizacyjnych zabawy.
2. Przy wejściu na imprezie, w razie konieczności, okazują dowód tożsamości.
3. Zobowiązują się do zapoznania z regulaminem oraz jego przestrzegania.
4. Respektują wszystkie polecenia osób sprawujących opiekę nad uczestnikami imprezy
NAUCZYCIELE
1. Potwierdzają udział w studniówce we właściwym terminie (nauczyciele zaproszeni).
2. Jeśli jest taka potrzeba, wspierają i służą pomocą przy organizacji i przebiegu studniówki.
3. Wspierają Dyrektora Liceum w wypełnianiu obowiązków reprezentacyjnych i dotrzymują
towarzystwa oficjalnym gościom imprezy (uczestnicy imprezy).
POLONEZ
Zgodnie z tradycją Liceum Ogólnokształcącego poloneza rozpoczynającego
Bal Studniówkowy tańczą uczniowie klas maturalnych w konfiguracjach ustalonych
z nauczycielami przygotowującymi taniec. Osoby towarzyszące nie biorą udziału w polonezie.
PROGRAM ARTYSTYCZNY
Uczniowie klas maturalnych przygotowują program artystyczny. Program artystyczny jest
dopuszczony do realizacji po uprzednim zaopiniowaniu przez wychowawców klas.
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REGULAMIN STUDNIÓWKI
w Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich
I Zasady ogólne
1. Regulamin studniówki w Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich jest wewnętrznym
zarządzeniem Dyrektora szkoły.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników zabawy.
3. Wychowawcy klas uczestniczących w studniówce zobowiązani są do zapoznania uczniów i
rodziców z Regulaminem.
4. Uczniowie, rodzice i Komitet Organizacyjny potwierdzają własnoręcznym podpisem akceptację
Regulaminu (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2)
5. W sytuacjach nie objętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa oświatowego i
Statutu szkoły.
6. Integralną część Regulaminu stanowią Załączniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4.
II Zasady szczegółowe
1. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji.
2. Studniówka może odbywać się w szkole lub wynajętym do tego lokalu. W obu przypadkach
traktowana jest jak impreza szkolna.
3. Organizatorami zabawy są rodzice uczniów, których reprezentuje Komitet Organizacyjny.
4. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą rodzice, po jednej lub dwóch osobach z każdej
klasy maturalnej.
5. Prace związane z przygotowaniem studniówki i wyborem lokalu powinny być podjęte najpóźniej
w miesiącu kwietniu przed rokiem szkolnym poprzedzającym odbycie zabawy.
6. Miejsce i termin balu ustala Komitet Organizacyjny, natomiast czas rozpoczęcia i zakończenia
Dyrektor szkoły po konsultacjach z wychowawcami.
7. Komitet Organizacyjny odpowiada za organizację imprezy, przygotowanie sali, wybór menu,
zespołu muzycznego oraz zaproszeń dla kadry pedagogicznej.
8. Składki wnoszone przez uczestników są gromadzone przez Komitet Organizacyjny i
wydatkowane zgodnie z planem finansowym studniówki. Po imprezie podlegają publicznemu
rozliczeniu.
9. Komitet Organizacyjny odpowiada za prawidłowy przebieg i bezpieczeństwo uczestników. W
przypadku, gdy uroczystość odbywa się poza szkołą, zobowiązany jest do poinformowania
odpowiednich służb (policja, straż miejska) o jej miejscu i terminie.
10. Umowę z firmą organizującą bal studniówkowy zawierają rodzice z Komitetu
Organizacyjnego.
11.Studniówka może zostać odwołana lub przesunięta z powodu niespodziewanych zdarzeń
losowych lub innych nadzwyczajnych okoliczności (np. warunki atmosferyczne, stwierdzenie
zagrożenia bezpieczeństwa, żałoba, sytuacja epidemiczna itd.). Decyzję w tej sprawie podejmuje
Dyrektor i zawiadamia o niej Komitet Organizacyjny.
11. Uczestnikami zabawy mogą być:
a. uczniowie i osoby im towarzyszące
b. wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz osoby im towarzyszące
c. rodzice i opiekunowie, w tym organizatorzy imprezy
d. inni zaproszeni goście (np. przedstawiciele władz oświatowych, byli nauczyciele, itp.)
12. Osoby nie posiadające zaproszenia (rodzice, inne osoby) po zakończeniu części artystycznej
zobowiązane są do opuszczenia budynku, w którym odbywa się bal studniówkowy.
13. Uczestników obowiązują stroje wizytowe.
13. Komitet Organizacyjny oraz rodzice uczniów klas biorących udział, sprawują opiekę nad
uczestnikami podczas trwania balu.
14. W czasie studniówki obowiązuje zakaz picia alkoholu i stosowania używek.
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15. Zakazane jest wnoszenie alkoholu do lokalu, w którym odbywa się zabawa.
16. Organizatorzy i osoby przez nich upoważnione mają prawo i obowiązek skonfiskowania
wnoszonego, jak i spożywanego przez młodzież alkoholu.
17. Osoby będące pod wpływem alkoholu nie mają prawa wstępu na imprezę.
18. Uczestnicy Studniówki, którzy naruszą zasady zapisane w Regulaminie muszą opuścić lokal w
trybie natychmiastowym z powiadomieniem rodzica i na koszt rodzica. Ponadto mogą być
pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Poniosą oni również koszty interwencji
porządkowej i medycznej.
III Zasady dotyczące uczniów i osób im towarzyszących.
1.Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące zobowiązani są podać najpóźniej na tydzień przed
zabawą wychowawcom dane osobowe zapraszanych partnerów. W przypadku partnerów
niepełnoletnich również pisemną zgodę ich rodziców na udział w studniówce. Dane osobowe,
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, nie będą nikomu udostępniane i służą wyłącznie
do celów organizacyjnych.
2. Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące ponoszą odpowiedzialność za ich zachowanie.
3. Uczniowie odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez siebie
lub osoby przez nie zaproszone.
4. W trakcie trwania imprezy obowiązuje zakaz opuszczania budynku. Uczeń (lub osoba mu
towarzysząca), wychodząc przed zakończeniem zabawy, zobowiązany jest poinformować o tym
swojego 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.
5.Pieniądze i cenne przedmioty uczestnicy imprezy wnoszą na własną odpowiedzialność.
Uczestnicy imprezy zobowiązani są do ochrony mienia własnego i poszanowania mienia innych
osób.
6. Uczestnicy balu są zobowiązani respektować wszystkie polecenia opiekunów.
IV Zasady dotyczące wychowawców i nauczycieli.
1. Wychowawcy klas maturalnych sprawują opiekę nad swoimi uczniami podczas całej
studniówki.
2. Wychowawcy rejestrują wcześniejsze wyjścia uczniów.
3. Wychowawcy powinni mieć przy sobie wykaz telefonów rodziców, umożliwiający im
bezpośredni kontakt z nimi (załącznik nr 4).
4. W przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu wychowawca jest zobowiązany zawiadomić o
incydencie rodziców i spowodować, by uczeń zakończył swój udział w imprezie.
V Zasady dotyczące rodziców.
1. Rodzice uczniów biorących udział w zabawie powinni podać wychowawcom numery telefonów,
umożliwiające natychmiastowy kontakt z nimi w czasie studniówki.
2. Rodzice zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom bezpieczny dojazd i powrót do domu.
3.W przypadku, gdy osoba towarzysząca ucznia jest niepełnoletnia, rodzice są zobowiązani
przedłożyć dodatkową zgodę na udział tych osób w imprezie oraz zobowiązania do osobistego
odbioru ucznia.
7. Rodzice uczestników przyjmują pełną odpowiedzialności za osobę towarzyszącą oraz za skutki
wynikające z jej celowych lub niezamierzonych działań.
8. Rodzice zobowiązani są do terminowych wpłat składki w wysokości określonej przez Komitet
Organizacyjny.
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3. Rodzice dyżurujący podczas studniówki powinni kontrolować przestrzeganie regulaminu przez
uczestników zabawy. W razie stwierdzenia złamania regulaminu przez uczniów fakt ten powinni
zgłosić wychowawcy albo Dyrektorowi szkoły.
VI Postanowienia końcowe
1. Regulamin został zaakceptowany przez Radę pedagogiczną, Dyrektora szkoły, Radę rodziców i
Samorząd uczniowski.
2. Regulamin obowiązuje od dnia po zatwierdzeniu.

KOMITET ORGANIZACYJNY

DYREKTOR SZKOŁY
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ZAŁĄCZNIK NR 1
POTWIERDZENIE AKCEPTACJI REGULAMINU STUDNIÓWKI PRZEZ UCZNIÓW

Klasa:
l.p Imię i nazwisko

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.
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ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZĄBKOWICACH ŚL., BIORACYCH UDZIAŁ W STUDNIÓWCE.
1.Zgadzam się na uczestnictwo mojego dziecka ..........………………………………………
studniówce.

w

2. Zapoznałam/em* się z regulaminem studniówki i go akceptuję.
3. W razie niewłaściwego zachowania mojego córki/syna* podczas zabawy, zobowiązuję się do
niezwłocznej interwencji i zabrania mojego dziecka z imprezy.
4. Informuję, że moje dziecko będzie uczestniczyć w studniówce
bez osoby towarzyszącej/z osobą towarzyszącą*…………………………….......
W razie niewłaściwego zachowania osoby towarzyszącej mojemu dziecku, zobowiązuję się do
niezwłocznej interwencji i zabrania osoby towarzyszącej z imprezy.
5. Oświadczam, że odbiorę córkę/syna* z Ząbkowic Śl./ moje dziecko wróci do domu
samodzielnie*.

………………………………………………………….
numer telefonu rodzica

………………………………….....................................
adres zamieszkania dziecka

……………………………………….............................
czytelny podpis rodzica/opiekuna

*niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 3
WYKAZ OSÓB TOWARZYSZĄCYCH

Klasa:
l.p imię i nazwisko ucznia

osoba towarzysząca

adres osoby
towarzyszącej

telefon

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.
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ZAŁĄCZNIK NR 4
WYKAZ TELEFONÓW RODZICÓW
Klasa:
l.p
Imię i nazwisko

telefon rodziców/opiekunów
prawnych

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.
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