
REGULAMIN ORGANIZOWANIA DYSKOTEK SZKOLNYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 W GLIWICACH 

 

 

1. W Szkole Podstawowej nr 14 w Gliwicach dyskoteki organizowane są przez 

Samorząd Uczniowski.  

2. W dyskotekach biorą udział tylko uczniowie SP nr 14 z klas IV-VI.  

3.  Uczniowie wcześniej są informowani o terminie i czasie trwania dyskoteki.  

4. Uczestnicy dyskoteki wprowadzani są głównym wejściem 15 min. Przed 

rozpoczęciem zabawy.  

5. Bezpieczeństwo uczniom zapewniają opiekunowie samorządu oraz nauczyciele 

według wcześniej ustalonego harmonogramu.  

6. Uczniowie mają obowiązek poruszania się tylko po I piętrze (miejsce dyskotek). 

7. Uczniowie w czasie trwania dyskoteki nie mogą wychodzić ze szkoły (dopuszcza się 

wyjątkowe sytuacje – pisemna zgoda od rodziców ucznia).  

8.  Uczniowie nie mogą wnosić na teren szkoły alkoholu, papierosów i innych używek.  

9. Uczniowie nie mogą wnosić do szkoły przedmiotów niebezpiecznych.  

10. Niebezpieczne zachowanie będzie zgłaszane rodzicom, nastąpi zakaz uczestnictwa 

takiego ucznia w następnych dyskotekach, konfiskata niebezpiecznych przedmiotów 

(odbiór przez rodziców).  

 

 

 
Samorząd Uczniowski 
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