
                  ZASADY ORGANIZOWANIA I PRZEBIEGU STUDNIÓWKI 
 

         I. Zasady ogólne 

 

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

2.W celu organizacji Studniówki zostaje powołany na czas określony Komitet Organizacyjny 

Studniówki zwany dalej Komitetem Organizacyjnym, w skład którego wchodzą 

przedstawiciele wyłonieni spośród rodziców uczniów klas maturalnych, którzy reprezentują 

wszystkich rodziców uczniów klas maturalnych. 

3. Miejsce, czas rozpoczęcia i zakończenia Studniówki określa Komitet Organizacyjny. 

4. Regulamin jest spójny z prawem oświatowym i Statutem Szkoły, obowiązuje wszystkich 

uczestników Studniówki. 

 

II. Zasady szczegółowe: 

  

1 Studniówkę organizują Rodzice w porozumieniu z Dyrekcją szkoły. 

2. Komitet Organizacyjny odpowiada za organizację imprezy, jej prawidłowy przebieg i 

bezpieczeństwo uczestników w trakcie trwania imprezy. 

3. Uczestnikami Studniówki mogą być: uczniowie i osoby im towarzyszące, wychowawcy, 

nauczyciele, inni pracownicy szkoły; rodzice i opiekunowie, w tym organizatorzy imprezy 

oraz inni goście zaproszeni przez Komitet Organizacyjny (np. fotograf, kamerzyści, D.J). 

4. Uczniowie klas maturalnych uczestniczący w studniówce zobowiązani są do podania 

organizatorom studniówki danych osób towarzyszących (imię i nazwisko osoby 

zapraszającej, klasa, imię i nazwisko osoby zaproszonej, wiek), zaś organizatorzy studniówki 

mają prawo sprawdzenia ich personaliów. Uczniowie powinni podać wychowawcom numery 

telefonów, umożliwiające natychmiastowy kontakt z rodzicami w  czasie Studniówki. 

5.Do uczestnictwa w Studniówce uprawnia zaproszenie przekazane przez Komitet 

Organizacyjny. 

6. Uczestnicy balu zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w 

miejscach publicznych. 

7. Uczniowie uczestniczący w Studniówce oraz osoby przez nich zaproszone mają 

obowiązek podporządkowania się zaleceniom Dyrektora szkoły, Wychowawców, Komitetu 

Organizacyjnego oraz służbie ochrony. 

8. Uczniowie oraz ich rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za zaproszonych gości-

partnerów. 

9. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów lub sami uczniowie odpowiadają finansowo za 



ewentualne szkody materialne wyrządzone przez ucznia lub przez osoby towarzyszące. 

10. W trakcie trwania Studniówki obowiązuje zakaz opuszczania miejsca balu. Wyjście 

traktowane jest jako zakończenie udziału w uroczystości, z wyjątkiem szczególnych 

przypadków, w których wymagana jest zgoda organizatorów i wychowawcy klasy. 

11. Podczas trwania Studniówki obowiązuje: całkowity zakaz wnoszenia i spożywania 

alkoholu oraz środków odurzających, zakaz palenia papierosów. 

12. Osoby będące pod wpływem alkoholu i środków odurzających nie mają prawa wstępu na 

Studniówkę. 

13. Uczestnicy Studniówki, którzy naruszą zasady zapisane w regulaminie muszą opuścić 

miejsce w którym odbywa się bal w trybie natychmiastowym, z powiadomieniem rodzica 

(opiekuna) i na koszt rodzica (opiekuna). Ponadto mogą zostać pociągnięci do 

odpowiedzialności cywilnej i karnej. Poniosą oni również koszty ewentualnej interwencji 

służb porządkowych. 

14. Komitet Organizacyjny jest odpowiedzialny za zapewnienie ochrony. 

15. Uczestnicy Studniówki biorą pełną odpowiedzialność za wszystkie rzeczy wartościowe, 

które są ich własnością. Nie odpowiada za nie Komitet Organizacyjny i opiekunowie. 

16. Rodzice zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom bezpieczny przyjazd i powrót do 

domu. 

17. Rodzice dyżurujący podczas Studniówki powinni kontrolować przestrzeganie 

Regulaminu przez uczestników zabawy. 

 

        III.  Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin został zaakceptowany przez Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną, Radę 

Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia następnego po zatwierdzeniu. 

3. Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów i rodziców z Regulaminem 

Organizacyjnym Studniówki. 

4. Fundusze pieniężne na w/w imprezę ustala Komitet Organizacyjny i zarządza tym 

funduszem. 

5. Zakończenie i rozliczenie balu studniówkowego należy do Komitetu Organizacyjnego. 

6. W sprawach nieobjętych regulaminem obowiązują przepisy prawa RP i Statut Szkoły. 

7. Komitet Organizacyjny jest zobowiązany do stworzenia swojego  Regulaminu studniówki 


