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PODSTAWA PRAWNA: 

 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z 

późniejszymi zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69) 

3. Statut Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku   
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§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji. 

2. Studniówka Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku może 

się odbywać w szkole lub w wynajętym lokalu. W obu tych przypadkach studniówka 

traktowana jest jako impreza szkolna. 

3. Ceremoniał imprezy musi pozostawać w zgodzie z przyjętymi powszechnie zasadami 

oraz z programem wychowawczym szkoły. 

§ 2. 

Organizacja studniówki 

1. Za organizację imprezy, jej prawidłowy przebieg i bezpieczeństwo uczestników 

odpowiada komitet organizacyjny składający się z przedstawicieli rodziców i uczniów. 

2. Komitet organizacyjny tworzy się do końca marca roku poprzedzającego termin 

studniówki. 

3. W skład komitetu organizacyjnego wchodzą przedstawiciele rodziców i uczniów 

wszystkich klas maturalnych, przynajmniej jeden rodzic i jeden uczeń z każdej klasy. 

4. Komitet organizacyjny wybiera swojego przewodniczącego na pierwszym zebraniu 

zwykłą większością głosów. 

5. Zebrania komitetu organizacyjnego są protokołowane, a protokoły udostępniane są radzie 

rodziców. 

6. Do końca maja roku poprzedzającego termin studniówki komitet organizacyjny 

zobowiązany jest uzgodnić z dyrektorem szkoły termin, czas trwania i miejsce 

studniówki, a następnie dokonać rezerwacji lokalu, o ile studniówka nie odbywa się w 

szkole. 

7. We wrześniu w roku szkolnym, w którym ma odbyć się studniówka, komitet 

organizacyjny przedstawia wszystkim uczniom klas czwartych i ich rodzicom informacje 

o planowanej imprezie, a w szczególności o kalkulacji wydatków, koszcie ponoszonym 

przez uczestników oraz harmonogramie wpłat, które winny być uiszczane na subkonto 

bankowe rady rodziców. 

8. Subkonto studniówkowe tworzy główny księgowy szkoły na wniosek przewodniczącego 

rady rodziców. 

9. Na zebrania komitetu organizacyjnego dotyczące organizacji imprezy (wybór miejsca, 

menu, muzyki, przygotowanie zaproszeń, ustalenie programu artystycznego itp.) są 

zapraszani przedstawiciele uczniów uczestniczących w studniówce.  
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10. Przewodniczący komitetu organizacyjnego najpóźniej 14 dni przed terminem studniówki 

przekaże dyrekcji szkoły i firmie obsługującej imprezę ostateczną listę uczniów 

uczestniczących w uroczystości oraz osób im towarzyszących. 

11. Na komitecie organizacyjnym spoczywa obowiązek uregulowania opłat na rzecz ZAIKSu 

w związku z prawami autorskimi do odtwarzanej podczas balu muzyki. 

12. Po zakończonej imprezie komitet organizacyjny do końca kwietnia roku, w którym 

odbywa się studniówka, dokonuje rozliczenia poniesionych wydatków, a dokumentację 

udostępnia radzie rodziców. 

§ 3. 

Przebieg studniówki 

1. Studniówka Zespołu Szkół Łączności odbywa się w jedną z sobót stycznia. 

2. Za ochronę zdrowia i życia uczniów oraz uczestników balu (zaproszonych gości) 

odpowiadają rodzice biorący udział w studniówce jako opiekunowie. 

3. Każdą klasę na studniówce reprezentuje jeden rodzic – opiekun. 

4. Uczestnikami studniówki mogą być: 

1) uczniowie; 

2) osoby im towarzyszące – pełnoletnie oraz niepełnoletnie (za wyłączną zgodą 

rodziców, po podpisaniu oświadczenia o odpowiedzialności za dziecko przez 

rodziców); 

3) wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły;  

4) rodzice pełniący funkcję opiekunów, w tym organizatorzy imprezy oraz 

przedstawiciele firm obsługujących studniówkę w tym czasie; 

5) fotograf;    

6) DJ. 

5. Do uczestnictwa w studniówce uprawnia wyłącznie zaproszenie przekazane przez 

komitet organizacyjny. 

6. Obsługa imprezy ma prawo sprawdzić tożsamość osoby wchodzącej na podstawie 

legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego. 

7. Osoby bez zaproszeń (rodzice, opiekunowie, członkowie rodzin) po zakończeniu 

poloneza zobowiązane są do opuszczenia lokalu. 

8. Uczestników obowiązują stroje wizytowe, stosowne do okazji. 

9. Uczestnicy zabawy są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm 

zachowania w miejscach publicznych. 



Regulamin studniówki 

w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku 

4 
 

10. W czasie studniówki obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz 

stosowania używek  i innych wspomagaczy. 

11. Zakazane jest wnoszenie używek, innych wspomagaczy i alkoholu do lokalu, w którym 

odbywa się studniówka.  

12. Podczas studniówki obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów poza 

wydzielonymi pomieszczeniami przez organizatora studniówki.  

13. Organizatorzy i osoby przez nich upoważnione mają prawo i obowiązek skonfiskowania 

wnoszonych używek. 

14. Osoby będące pod wpływem alkoholu nie mają prawa wstępu na studniówkę.  

15. Osoby budzące wątpliwości pod względem trzeźwości lub znajdujące się w budzącym 

niepokój pod względem bezpieczeństwa stanie, zostaną poproszone o opuszczenie balu. 

16. W sytuacjach stwarzających zagrożenie wezwana zostanie na interwencję policja. 

Komitet organizacyjny i rodzice w roli opiekunów nie ponoszą wówczas 

odpowiedzialności za osobę, która z ww. powodu opuszcza studniówkę. 

17. Uczestnicy studniówki, którzy naruszą zasady zapisane w regulaminie, mogą zostać 

usunięci ze studniówki  decyzją  komitetu  organizacyjnego za wiedzą dyrektora szkoły i 

wychowawcy. Komitet organizacyjny i rodzice w roli opiekunów nie ponoszą wówczas 

odpowiedzialności za osobę, która z ww. powodu opuszcza studniówkę. 

§ 4. 

Zasady dotyczące uczniów i osób im towarzyszących 

1. Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące zobowiązani są podać wychowawcom 

najpóźniej 14 dni przed studniówką dane osobowe zapraszanych partnerów. Dane, 

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 nich zaproszone. 

4. W trakcie trwania imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania budynku.  

5. Uczeń lub osoba mu towarzysząca, wychodząc ze studniówki przed zakończeniem 

zabawy, zobowiązany jest poinformować o tym rodzica pełniącego rolę opiekuna i 

przedstawiciela komitetu organizacyjnego w celu wyrejestrowania z listy uczestników. 

6. Wyjście traktowane jest jako zakończenie udziału w uroczystości.  
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7. Komitet organizacyjny i rodzice w roli opiekunów nie ponoszą wówczas 

odpowiedzialności za osobę, która z ww. powodu opuszcza studniówkę. 

§ 5. 

Zasady dotyczące wychowawców 

1. Wychowawcy przekazują wraz z listą uczestników, spis telefonów, umożliwiający 

kontakt z poszczególnymi rodzicami, przedstawicielowi komitetu organizacyjnego 

najpóźniej 14 dni przed terminem balu.  

2. W przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu studniówki wychowawca jest 

zobowiązany do zastosowania obowiązujących w szkole procedur wychowawczych.  

§ 6. 

Zasady dotyczące rodziców 

1. Rodzice uczestników studniówki zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom bezpieczny 

dojazd i powrót do domu.  

2. Rodzice uczniów biorących udział w studniówce zobowiązani są podać wychowawcom 

numery telefonów w celu umożliwienia natychmiastowego kontakt z nimi w czasie 

studniówki. 

3. Rodzice pełniący funkcję opiekuna podczas studniówki powinni kontrolować 

przestrzeganie regulaminu przez uczestników zabawy.  

4. W przypadku stwierdzenia złamania przez uczniów regulaminu fakt ten natychmiast 

zgłaszają wychowawcy. 

5. Rodzic pełniący funkcję opiekuna podczas studniówki przyjmuje odpowiedzialność za 

opiekę, ochronę zdrowia i życia uczestników na czas trwania studniówki i jest 

zobowiązany do podpisania deklaracji w tym zakresie. 

§ 7. 

Finansowanie studniówki 

1. Studniówkę opłacają uczestnicy, dokonując wpłaty na subkonto rady rodziców Zespołu 

Szkół Łączności. 

2. Osobą odpowiedzialną za sprawy finansowo-księgowe jest skarbnik – rodzic wyłoniony 

spośród członków komitetu organizacyjnego. 

3. Wpłaty dokonywane są w ratach i terminach ustalonych przez komitet organizacyjny. 

4. Skarbnicy klas w wybranym przez komitet organizacyjny dniu zbierają pieniądze od 

uczestników studniówki i wpłaty przekazują skarbnikowi komitetu organizacyjnego w 

tym samym dniu. 

5. Skarbnik komitetu organizacyjnego dokonuje wpłaty na subkonto rady rodziców w 
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sekretariacie szkoły. 

6. Uczniowie, którzy zadeklarowali swój udział w studniówce, a następnie deklarację tę 

wycofali, tracą zaliczkę. 

7. Ewentualna nadpłata uzyskana po rozliczeniu studniówki zostanie przekazana 

wychowawcom do dyspozycji uczniów. 

8. Nadpłata zostanie podzielona równo między wszystkich uczniów. 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin został zaakceptowany przez komitet organizacyjny, dyrektora szkoły, radę 

pedagogiczną i radę rodziców. 

2. Regulamin przedstawiany jest przez wychowawców do wiadomości uczniom na godzinie 

wychowawczej i rodzicom na spotkaniu w czerwcu w roku poprzedzającym studniówkę. 

3. Regulamin obowiązuje od dnia po zatwierdzeniu. 

4. Rodzice i uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem przyjęcie regulaminu do 

wiadomości. Kopia dokumentu stanowi część dokumentacji wychowawcy klasy, oryginał 

zaś wychowawcy przekazują przedstawicielowi komitetu organizacyjnego. 

5. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników studniówki. 

6. W sytuacjach nieobjętych poniższymi zapisami obowiązują Statut Szkoły i przepisy 

prawa. 

 

 

 

Gdańsk, 21 września 2015 r.  

 

 

………………………………………………………………… 

(pieczęć i podpis dyrektora ZSŁ) 


