Procedura organizowania dyskotek szkolnych
w Szkole Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku

1. Dyskoteki szkolne organizowane są według harmonogramu ustalonego na dany rok
szkolny.
2. Organizacją dyskotek zajmuje się Samorząd Uczniowski.
3. Sprzęt nagłaśniający obsługuje osoba wyznaczona przez dyrektora.
4. Dyskoteki trwają od 17.00 do 19.00.
5. Dyskoteki szkolne przeznaczone są wyłącznie dla uczniów uczących się w naszej szkole.
Absolwenci oraz inne osoby spoza szkoły nie są wpuszczane na dyskoteki.
6. Uczniowie, którzy w I semestrze uzyskali ocenę naganną nie mogą brać udziału
w dyskotekach odbywających się w II semestrze. W dyskotekach nie mogą uczestniczyć
również uczniowie, którzy w ciągu semestru nie przestrzegają zapisów statutowych (decyzja
wychowawcy).
7. Wychowawcy klas sporządzają listy uczniów, którzy nie mogą uczestniczyć w dyskotece.
Listy dostarczają do wicedyrektorów najpóźniej w dniu dyskoteki do godziny 15.00.
8. W czasie dyskoteki nauczyciele pełnią dyżur według harmonogramu.
9. Nauczyciele dyżurujący przy drzwiach wejściowych nie wpuszczają uczniów, którzy nie
mogą uczestniczyć w dyskotekach. (decyzja wychowawcy).
10. Sklepik szkolny w tym czasie jest zamknięty.
11. W czasie dyskotek szkolnych nie mogą odbywać się dyskoteki klasowe i poczęstunki
w klasach.
12. Każdy uczestnik musi posiadać zgodę rodziców/opiekunów na samodzielne wcześniejsze
wyjście z dyskoteki.
13. Uczestnik dyskoteki wychodzący przed
rodziców/opiekunów nauczycielom dyżurującym

jej

zakończeniem

oddaje

zgodę

14. Szkoła nie zapewnia opieki podczas powrotu uczniów do domu po dyskotekach.
15. Po zakończeniu dyskoteki uczniowie odpowiedzialni za sprzęt i porządek zabezpieczają
sprzęt muzyczny oraz doprowadzają pomieszczenie, w którym odbywała się dyskoteka
do porządku. Nad pracami porządkowymi czuwa wychowawca klasy.
15. W przypadku nieprzestrzegania zasad właściwego zachowania nauczyciel ma obowiązek
wezwać rodziców, bądź prawnych opiekunów ucznia celem zabrania przez nich ucznia
do domu.
17. Nauczyciele kończą swój dyżur w momencie opuszczenia budynku szkoły
przez ostatniego ucznia.

18. W sytuacji kiedy sprzęt nagłaśniający w czasie dyskoteki ulega zepsuciu i nie ma
możliwości jego naprawy nauczyciele pełniący dyżur przejmują opiekę nad uczniami
w pracowniach – proporcjonalnie do ilości uczestników i przebywają z dziećmi do momentu
odebrania ich przez rodziców lub godziny zakończenia dyskoteki
19. Uczniowie w czasie trwania dyskotek przebywają w piwnicy i na parterze w bloku C.
Kurtki pozostawiają w szatni.
20. Za rzeczy pozostawione przez uczniów w szatni nauczyciele dyżurujący nie ponoszą
odpowiedzialności.
21. W przypadku nieprzestrzegania zasad właściwego zachowania nauczyciel dyżurujący ma
obowiązek wezwać rodziców/opiekunów ucznia celem zabrania dziecka do domu.
22. Na czas trwania dyskoteki główne wejścia do szkoły zostają zamknięte. Uczestnicy
imprezy wchodzą do budynku drzwiami bocznymi w bloku C.

Procedurę wprowadzono na mocy Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7
im. Janusza Korczaka w Giżycku nr 22/2017 z dnia 1 września 2017 r.
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Nazwisko i imię ucznia

Obecność

Godzina wcześniejszego
wyjścia z dyskoteki

