
REGULAMIN SZKOLNYCH IMPREZ O CHARAKTERZE

ROZRYWKOWYM

ORGANIZOWANYCH PO LEKCJACH

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Obrowie

Uchwalono na podstawie:

1) art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2021 r.

poz. 1082).

2) Statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Obrowie

1. Zabawy szkolne są uroczystościami wynikającymi ze Szkolnego Programu Profilaktyczno-

Wychowawczego oraz tradycji szkoły.

2. Imprezy odbywają się w terminie wyznaczonym przez organizatora po zatwierdzeniu przez

dyrektora szkoły.

3. Informacja o imprezie będzie ogłaszana minimum tydzień przed planowaną zabawą.

4. Wychowawca klasy na dwa dni przed terminem zabawy:

a) sporządza listę osób, które mają prawo uczestniczyć w imprezie oraz dostarcza ją 

organizatorowi, 

b) wyznacza dwie osoby do sprzątania po imprezie.

5. W wydarzeniu mogą uczestniczyć uczniowie, którzy: 

a) mają zgodę wychowawcy na udział w imprezie

b) do dwóch dni przed terminem imprezy dostarczyli pisemną zgodę rodziców na udział –

do wychowawcy klasy.

6. Zgoda rodziców na udział  w imprezie powinna zawierać: imię i  nazwisko ucznia,  datę,

godziny trwania imprezy oraz podpis rodzica.

7. Przed imprezą organizator lub osoba przez niego upoważniona,kontroluje wejście do szkoły

poprzez sprawdzanie listy obecności uczniów.

8. Za prowadzenie zabawy odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez dyrektora szkoły. 

9. Opiekę podczas wydarzenia sprawują nauczyciele według przyjętego harmonogramu i/ lub

rodzice. 

10. Dyżurujący  nauczyciel  jest  zobowiązany  do  terminowego  objęcia  dyżuru  w  miejscu

wskazanym przez organizatora imprezy i do aktywnego działania na rzecz respektowania

regulaminu oraz czynnej troski o bezpieczeństwo uczniów.

11. Podczas wydarzenia należy:



a) dbać o bezpieczeństwo, porządek i odpowiednie zachowanie,

b) przebywać w wyznaczonych miejscach. 

12. Podczas wydarzenia uczniom zabrania się:

a) palenia  papierosów  oraz  posiadania  lub  spożywania  napojów  alkoholowych,

zażywania środków odurzających czy wspomagaczy, narkotyków,

b) niebezpieczne  zabawy oraz  zachowania  zagrażające  bezpieczeństwu uczestników

imprezy  (m.in.  wchodzenie  na  stoły,  krzesła  lub  inne  elementy  wyposażenia,

zaczepki, bójki, wymuszenia),

c) wnoszenia na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych,

d) otwierania okien,

e) opuszczania budynku w trakcie trwania imprezy,chyba że posiadają oni  pisemną

zgodę od rodziców,

13. Wobec  uczniów  niestosujących  się  do  regulaminu  zostaną  wyciągnięte  konsekwencje

zawarte w statucie.

14. W  przypadku  stwierdzenia:  palenia  papierosów,  posiadania,  spożywania  napojów

alkoholowych,  zażywania  środków odurzających  czy  wspomagaczy  i/lub  podejrzenia  o

posiadanie niebezpiecznych przedmiotów lub środków niedozwolonych impreza zostanie

przerwana,  a  o  zaistniałym  fakcie  poinformowane  odpowiednie  służby  oraz  wezwani

rodzice uczniów dopuszczających się czynów zabronionych.

15. Z imprez szkolnych uczniowie są odbierani przez rodziców. Wyjątek stanowi wcześniejsze

podpisanie zgody rodzica na samodzielny powrót dziecka do domu.

16. Straty  materialne  wynikłe  podczas  zabaw  pokrywane  są  przez  rodziców  sprawców

zdarzenia po rozmowie z dyrektorem szkoły. 

17. Po  zakończonej  imprezie  uczniowie  wskazani  przez  wychowawców  sprzątają  obiekt

szkolny.

18. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego odpowiedzialni są pracownicy obsługi i

organizatorzy zabawy.

19. Z ważnej przyczyny dyrekcja szkoły może odwołać planowane wydarzenie (np.  żałoba,

zagrożenie bezpieczeństwa, niewystarczająca liczba opiekunów, itp.).

20. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania uczniów z regulaminem, a uczniowie –

potwierdzenia własnoręcznym podpisem przyjęcia go do wiadomości.


