REGULAMIN STUDNIÓWKI
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
W KRAKOWIE
I. ZASADY OGÓLNE
Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji.
Regulamin dotyczy wszystkich uczestników Studniówki.
Studniówka odbywa się w wynajętym do tego celu lokalu
W sytuacjach nie objętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa
oświatowego, Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i kodeksu
postępowania cywilnego.
5. Organizatorem studniówki jest Komitet Organizacyjny.
6. Organizatorzy studniówki odpowiadają za przygotowanie sali balowej, wybór menu,
zespołu muzycznego oraz zaproszeń dla uczniów i kadry pedagogicznej.
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II. ZASADY SZCZEGÓŁOWE
1. Miejsce, czas rozpoczęcia i zakończenia Studniówki określa Komitet Organizacyjny.
2. Komitet Organizacyjny odpowiada za organizację imprezy, jej prawidłowy przebieg.
3. Uczestnikami Studniówki mogą być:
- uczniowie i osoby im towarzyszące
- wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz osoby im towarzyszące
- organizatorzy imprezy
- inni zaproszeni goście (np. przedstawiciele władz oświatowych, byli nauczyciele, fotograf
itp.)
4. Przewodniczący samorządów klas trzecich najpóźniej na 3 dni przed terminem Studniówki
przekazują wychowawcom uzgodnione z Komitetem Organizacyjnym listy uczniów
uczestniczących w uroczystości i osób im towarzyszących. Przekazane dane, zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych, nie będą nikomu udostępniane i służą wyłącznie do
celów organizacyjnych. Osoby towarzyszące mają obowiązek posiadania przy sobie
dokumentu tożsamości.
5. Do uczestnictwa w Studniówce uprawnia zaproszenie, przekazane przez Komitet
Organizacyjny.
6.Uczestnicy zabawy są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania
w miejscach publicznych.
7. W czasie Studniówki obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu- zgodnie z art.
14.pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z póź. Zm.) oraz
wnoszenia i stosowania używek. Organizatorzy i osoby przez nich upoważnione mają prawo
skonfiskowania wnoszonego alkoholu i używek.
8. Osoby będące pod wpływem alkoholu i narkotyków nie mają prawa wstępu na imprezę.
9. Działania niedozwolone w budynku:
- agresywne zachowania ( agresja słowna i fizyczna ) wobec uczestników
i organizatorów studniówki,
- nieposzanowanie mienia innych uczestników i właściciela budynku,
- nieposzanowanie godności osobistej uczestników i organizatorów studniówki.
10. W budynku obowiązuje zakaz palenia papierosów poza wydzielonymi miejscami.
11. Uczestnicy odpowiadają finansowo za ewentualne wyrządzone szkody materialne.

12. Uczestnicy Studniówki, którzy naruszą zasady zapisane w regulaminie, mogą zostać
usunięci ze Studniówki przez Komitet Organizacyjny, Dyrekcję lub Wychowawców.
13. W trakcie trwania imprezy obowiązuje zakaz opuszczania budynku. Uczeń (lub osoba mu
towarzysząca),wychodząc ze Studniówki przed zakończeniem zabawy, zobowiązany jest
poinformować o tym organizatora w celu wyrejestrowania z listy uczestników. Wyjście
traktowane jest jako zakończenie udziału w uroczystości. Powrót do budynku nie jest
możliwy z wyjątkiem szczególnych przypadków, w których wymagana jest zgoda
organizatora. .
14. Uczniowie, którzy łamią Ustawę o wychowaniu w trzeźwości- spożywają, albo
przychodzą w stanie po spożyciu alkoholu lub łamią Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii
rozprowadzając lub zażywając narkotyki podlegają następującym karom:
o natychmiastowemu powiadomieniu rodziców o wykroczeniu i ich wezwaniu,
o powiadomieniu policji o wykroczeniu,
o zakończeniu udziału w studniówce,
o wszczęciu procedur przewidzianych w Statucie Szkoły.
15. Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące ponoszą współodpowiedzialność za ich
zachowanie i ewentualne szkody.
16. Każdy uczestnik Studniówki zobowiązany jest do przestrzegania zasad bhp i ppoż.
17. Wychowawcy klas trzecich sprawują opiekę nad swoimi uczniami podczas całej
studniówki
18. Wychowawcy powinni posiadać przy sobie spis telefonów do rodziców uczniów,
umożliwiający im kontakt z rodzicami w razie potrzeby.
19. Rodzice uczniów biorących udział w Studniówce zobowiązani są do podania
Wychowawcom numerów telefonów umożliwiających natychmiastowy kontakt w razie
potrzeby.
20. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia swoim dzieciom bezpiecznego powrotu do domu
ze Studniówki.
21. Rodzice dyżurujący podczas Studniówki zobowiązani są do kontrolowania przestrzegania
regulaminu przez uczestników uroczystości. W razie stwierdzenia złamania regulaminu fakt
ten powinien zostać zgłoszony Wychowawcy lub Dyrektorowi Szkoły.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin został zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną, Dyrektora Szkoły, Radę
Rodziców i Samorząd Uczniowski.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 20. XII 2009 roku do odwołania.
3. Wychowawcy klas uczestniczących w Studniówce zobowiązani są do zapoznania
uczniów i rodziców z regulaminem, a uczniowie do potwierdzenia własnoręcznym
podpisem przyjęcia go do wiadomości.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Studniówki i zobowiązuję się do
jego przestrzegania.
Data i podpis uczestników na odwrocie.

