Regulamin studniówki
Szkół Ekonomiczno- Handlowych im. Macierzy Szkolnej
w Gdańsku
I Zasady ogólne
1.Studniówka jest uroczystością szkolną, wynikającą z tradycji polskiej edukacji i jest
wpisana w plan organizacji pracy szkoły.
2. Studniówka może odbywać się w szkole lub w wynajętym do tego celu lokalu.
3. Studniówkę dla uczniów klas maturalnych organizują przedstawiciele Rodziców (po 2
osoby z każdej klasy maturalnej) oraz przedstawiciele uczniów klas maturalnych (po 2
osoby z każdej klasy), zwani dalej :Komitetem Organizacyjnym Studniówki.
4. Ustalenia związane z przygotowaniem Studniówki oraz wyborem lokalu powinny być
podjęte w miesiącu wrześniu.
5.Dyrektor Szkoły, po uzyskaniu informacji od Komitetu Organizacyjnego Studniówki,
opiniuje (pozytywnie lub negatywnie) ostateczną decyzję dotyczącą wyboru lokalu i
zapewnienia warunków gwarantujących bezpieczeństwo uczestnikom Studniówki.
6. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników Studniówki:
•

uczniów klas maturalnych i osób im towarzyszących,

•

wychowawców, nauczycieli i innych zaproszonych pracowników szkoły,

•

rodziców-organizatorów studniówki,

•

innych zaproszonych gości (np. przedstawicieli władz oświatowych, byłych
nauczycieli, fotografa, przedstawicieli zespołu muzycznego, itp.)

7. Kwestię regulacji finansowych związanych z publicznym odtwarzaniem utworów
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muzycznych z tytułu opłat ponosi zespól muzyczny lub disc jockey.
8. W sytuacjach nie objętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa
oświatowego, Statut Szkoły, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
II Zasady szczegółowe
1. Miejsce, czas rozpoczęcia i zakończenia Studniówki określa Komitet Organizacyjny
Studniówki.
2. W przypadku, gdy uroczystość odbywa się poza szkołą, Komitet Organizacyjny
zobowiązany jest do poinformowania odpowiednich służb (policja, straż miejska) o
miejscu i czasie Studniówki.
3. Komitet Organizacyjny odpowiada za organizację imprezy, jej prawidłowy przebieg
oraz bezpieczeństwo uczestników.
4. Organizatorzy Studniówki wymienieni w pkt.I.3. podpisują stosowne umowy w
związku z organizacją Studniówki w zakresie: wynajmu sali, oferty gastronomicznej,
oprawy muzycznej, wystroju sali, ochrony i bezpieczeństwa oraz innych działań
niezbędnych dla organizacji uroczystości.
5. Komitet Organizacyjny Studniówki po jej zakończeniu przedstawia rozliczenie
finansowe osobom finansującym Studniówkę, tj. Rodzicom i uczniom klas maturalnych.
6. Przewodniczący samorządów klas maturalnych, najpóźniej na 7 dni przed terminem
Studniówki przekazują wychowawcom uzgodnione z Komitetem Organizacyjnym listy
uczniów uczestniczących w uroczystości i osób im towarzyszących.
7. W przypadku uczestniczenia w Studniówce osoby towarzyszącej, która w myśl
przepisów prawa cywilnego nie ukończyła lat 18, wymaga się pisemnej zgody
opiekunów prawnych dla jej udziału w uroczystości.
8. Do uczestnictwa w Studniówce uprawnia zaproszenie
Organizacyjny na miesiąc przed uroczystością.

przekazane przez Komitet
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9. Osoby nieposiadające zaproszenia (rodzice, inne osoby) po zakończeniu poloneza
zobowiązane są do opuszczenia budynku, w którym odbywa się Studniówka.
10. Uczestników obowiązują stroje wieczorowe.
11. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w
miejscach publicznych.
12. W czasie Studniówki obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz innych używek
uznanych za szkodliwe dla życia i zdrowia w myśl przepisów prawa ( Ustawa z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.
U. z 2002r. nr 147, poz. 1231), za wyjątkiem powitalnej lampki szampana.
13. Zakazane jest wnoszenie alkoholu do lokalu, w którym odbywa się Studniówka.
Komitet Organizacyjny, Dyrektor Szkoły i nauczyciele uczestniczący w Studniówce mają
prawo i obowiązek skonfiskowania wnoszonego alkoholu.
14. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających nie mają
prawa wstępu na imprezę.
15. Uczestnicy Studniówki, którzy naruszą zasady zapisane w regulaminie, mogą zostać
usunięci ze Studniówki przez Komitet Organizacyjny Studniówki, wychowawcę klasy
lub Dyrektora Szkoły.
14. Zasady dotyczące uczniów i osób im towarzyszących:
a. Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące zobowiązani są podać najpóźniej na 7
dni roboczych przed Studniówką wychowawcom dane osobowe z dokumentów
tożsamości zapraszanych partnerów. Dane, zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych, służą wyłącznie do celów organizacyjnych Studniówki i są warunkiem
koniecznym dla wyrażenia zgody na uczestniczenie osoby towarzyszącej w
uroczystości.
b. Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące ponoszą odpowiedzialność za ich
zachowanie podczas Studniówki.
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c. Uczniowie odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne wyrządzone
przez siebie lub osoby przez niech zaproszone zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego.
d. Jeżeli zostanie popełnione przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu,
uczestnicy odpowiadają na zasadach określonych w Kodeksie Karnym.
16. Zasady dotyczące wychowawców i nauczycieli:
a. Wychowawcy klas maturalnych współpracują z Komitetem Organizacyjnym
Studniówki i Dyrektorem Szkoły.
b. Zaproszeni na Studniówkę przez uczniów nauczyciele oraz Dyrektor Szkoły
uczestniczą w niej na prawach gości.
c. W przypadku naruszenia przez uczestnika studniówki postanowień zawartych
w niniejszym regulaminie, nauczyciele uczestniczący w uroczystości lub wychowawcy
klas maturalnych powinni zawiadomić o incydencie Komitet Organizacyjny Studniówki
oraz Dyrektora Szkoły, który podejmuje decyzję o konsekwencjach prawnych bądź
usunięciu uczestnika z uroczystości.
17. Zasady dotyczące rodziców:
a. Rodzice uczniów klas maturalnych, biorący udział w Studniówce oraz wchodzący w
skład Komitetu Organizacyjnego Studniówki, mają obowiązek przestrzegać
postanowień regulaminu Studniówki .

Podpisy:
Wychowawca klasy: ………………………………………………….
………………………………………………….
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………………………………………………….

Komitet
Organizacyjny: ….............................……………..…..........................................................
……………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………
……………..
……………………………………………………………………
……………..
……………………………………………………………………
……………..
……………………………………………………………………
…………….

Uczniowie klasy ……………...: …...................................................................
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Gdańsk, dnia …………………...……….
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