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7. REGULAMIN ORGANIZOWANIA IMPREZ 

SZKOLNYCH I KLASOWYCH 

1.  Uczniowie mają  prawo do prawidłowego organizowania swojego czasu wolnego 

przez uczestnictwo w życiu kulturalnym, artystycznym i rekreacyjnym. 

2.  Organizacja imprez klasowych i szkolnych odbywa się według ustalonego harmonogramu 

na dany rok szkolny. 

 
APELE I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE 

 
1. Nadzór nad organizacją każdej uroczystości sprawują organizatorzy lub wyznaczeni 

nauczyciele. 

2. Sprzęt nagłaśniający obsługują osoby wyznaczone przez dyrektora szkoły. 

3. Odpowiedzialność za właściwe użytkowanie sprzętu ponosi organizator imprezy i osoby 

wyznaczone do obsługi sprzętu. 

4. Przed każdym apelem bądź uroczystością szkolną wszyscy uczniowie spotykają się w 

salach lekcyjnych z nauczycielem, z którym mają zajęcia. 

5. W trakcie spotkania nauczyciel ma obowiązek: 

a - sprawdzić obecność uczniów w klasie, 

b - przeprowadzić krótką pogadankę na temat kulturalnego zachowania się w trakcie 

uroczystości szkolnej oraz (w przypadku świąt państwowych) szacunku dla 

symboli narodowych. 

6. Po spotkaniu w klasie, nauczyciel doprowadza uczniów na miejsce uroczystości, a 

uczniowie zajmują miejsca według ustalonej kolejności: z przodu siadają uczniowie klas 

I, później II, III, później IV- VIII w uporządkowanej kolejności. 

7. Nauczyciel, który ma z klasą lekcje zajmuje miejsce obok klasy, nad którą sprawuje     

opiekę. 

8. Po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z nauczycielami wracają do klas, według 

ustalonej kolejności: najpierw wychodzi dyrektor szkoły wraz z gośćmi, później 

nauczyciele niesprawujący opieki nad żadną klasą, na końcu uczniowie z nauczycielami 

wg ustalonej kolejności – jako pierwsze wychodzą klasy znajdujące się najbliżej drzwi: 

VIII, VII, itd. 

9. Osoba, która jest organizatorem uroczystości uzgadnia z innymi nauczycielami 

organizację prób. Próby odbywają się w czasie zajęć lekcyjnych lub po ich 

zakończeniu.  

10. Po zakończeniu uroczystości organizator nadzoruje sprzątnięcie sprzętu 

nagłośnieniowego, ławek, krzeseł oraz scenografii.  

11. Informacja na temat stroju odświętnego podawana jest na tablicy ogłoszeń (pokój  

nauczycielski) przez organizatora na co najmniej 2 dni przed uroczystością. 

Wychowawcy informują uczniów o obowiązku dostosowania stroju. 

12.  Dopuszcza się możliwość zorganizowania imprezy szkolnej poza szkołą.  

      Uczniowie udają się na miejsce imprezy pod opieką wychowawcy lub 

wyznaczonego nauczyciela, który odpowiada za ich bezpieczeństwo od momentu 

wyjścia ze szkoły, aż do powrotu w to samo miejsce po zakończeniu imprezy. 

13. W czasie trwania imprezy uczniowie zachowują się stosownie do uroczystości. 
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DYSKOTEKI, ZABAWY SZKOLNE 
 

1. W szkole, w czasie zajęć lekcyjnych ( klasy I – III ) lub po ich zakończeniu ( klasy IV – 

VIII ) odbywają się bale karnawałowe, dyskoteki. 

2. Uczniowie w czasie balu przebywają w sali gimnastycznej. Konieczność pójścia do 

toalety zgłaszają nauczycielowi. Korzystają z toalety przy sali gimnastycznej  

3. Na poczęstunek uczniowie udają się do wyznaczonych sal pod opieką nauczyciela. 

4. Dyskoteki, zabawy szkolne jako forma zagospodarowania czasu wolnego uczniów 

szkoły odbywają się najpóźniej do godziny 1900. 

5. Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby obce (poza osobami, na 

których obecność wyraził zgodę dyrektor szkoły). 

6. Uczniowie klas I- III są odbierani przez rodziców lub osoby pisemnie upoważnione przez 

rodziców. Uczniowie klas IV-VIII są odbierani przez rodziców lub wracają samodzielnie 

do domu za pisemną zgodą rodziców lub odjeżdżają autobusem za pisemną zgodą 

rodziców. 

7. Aby zapewnić bezpieczeństwo bawiących się podczas dyskoteki, zabawy uczniów 

opiekę nad nimi sprawuje co najmniej 3 nauczycieli. 

8. Za przygotowanie dyskoteki, zabawy odpowiada organizator. 

9. O zamiarze zorganizowania dyskoteki, zabawy szkolnej organizator zawiadamia 

dyrektora szkoły z trzydniowym wyprzedzeniem. 

10. W czasie zabawy uczniowie nie opuszczają budynku szkoły. 

11. W przypadku nieprzestrzegania zasad właściwego zachowania przez ucznia, organizator 

ma obowiązek wezwać jego rodziców w celu zabrania przez nich dziecka do domu. 

 

 

 

IMPREZY KLASOWE 
 

1. Uczniowie mogą organizować imprezy i zabawy z własnej inicjatywy za 

pośrednictwem wychowawcy klasy, opiekuna samorządu uczniowskiego lub innego 

nauczyciela. 

2. W związku z organizowaną imprezą uczniowie mają obowiązek: 

a) przedłożyć do dyrekcji szkoły na tydzień przed planowanym terminem imprezy 

pisemną prośbę o organizację imprezy z pisemną akceptacją wychowawcy klasy – 

prośba powinna zawierać termin, czas trwania i miejsce planowanej imprezy oraz 

własnoręczne podpisy minimum 2 dorosłych opiekunów wyrażających zgodę na 

pomoc w organizacji imprezy, 

b) uporządkować miejsce imprezy po jej zakończeniu, 

c) naprawić wszelkie wynikłe w trakcie trwania imprezy szkody, przy czym 

ewentualne koszty pokrywają organizatorzy z własnych funduszy.  

3. Imprezy klasowe mogą odbywać się w czasie zajęć lekcyjnych, jak również (za zgodą 

dyrektora) po lekcjach.
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ZAWODY SPORTOWE 

 
Postanowienia ogólne 

 

1. Udział w zawodach sportowych jest przywilejem uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 

Kopernika w Małdytach. 

2. Uczestnicy zawodów godnie reprezentują szkołę, dążą do uzyskania jak najlepszych wyników 

sportowych, walczą zgodnie z zasadami fair play. 

3. W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie, posiadający aktualne ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpieczenia zbiorowego lub indywidualnego oraz 

pisemną zgodę rodzica (prawnego opiekuna dziecka). 

4. Zawodnicy nie ponoszą kosztów finansowych udziału w zawodach. 

5. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów zawodów i obiektów 

sportowych, na których się znajdują. 

6. Kierownikiem drużyny sportowej zwanej dalej kierownikiem jest nauczyciel wychowania 

fizycznego lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

7. Kierownik odpowiada za bezpieczeństwo całej drużyny. 

8. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia zgłaszane są do kierownika. 

9. Rozmowy i negocjacje z organizatorami zawodów prowadzi tylko i wyłącznie kierownik, jest on 

przedstawicielem dyrektora szkoły na imprezach sportowych. 

10. Uczniowie  w  stosunku  do  których  istnieją  przeciwwskazania  lekarskie,  nie  mogą  brać 

udziału w zawodach.  

11. W zawodach sportowych nie mogą uczestniczyć uczniowie, którzy za ostatni semestr mieli 

nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania. 

 
Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas zawodów sportowych 

 

1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie 

grup. Opieka ta ma charakter ciągły. 

2. Na  zawodach  sportowych  organizowanych  poza  terenem  szkoły  w  obrębie  tej  samej 

miejscowości,  bez  korzystania ze środków lokomocji opiekę sprawuje co najmniej jedna osoba 

nad grupą 30 uczniów. 

3. Na zawodach sportowych organizowanych  poza  terenem  szkoły  przy  korzystaniu  ze środków 

lokomocji  opiekę sprawuje jedna osoba nad grupą do 15 uczniów. 

4. Przed wyruszaniem z każdego miejsca  pobytu,  przejazdów  oraz  przybycia  do  punktu 

docelowego, opiekunowie bezwzględnie sprawdzają stan liczbowy uczniów. 

5. Przed wyruszeniem na zawody sportowe uczestnicy są świadomi przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa i sposobów zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. 

6. Do przewozu młodzieży są wykorzystywane tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób 

pojazdy. 

7. W przypadku, gdy podczas trwania dojazdu lub powrotu z zawodów sportowych, miał miejsce  

wypadek,  stosuje  się  odpowiednio  przepisy  dotyczące  postępowania  w  razie wypadków w 

szkołach i placówkach publicznych. 

 
Podstawowe zasady zachowania uczestników zawodów 

 

1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział w 

zawodach sportowych. 

2. Uczestników wyjazdu na zawody sportowe obowiązuje odpowiedni strój. 

3. W czasie trwania zawodów sportowych, podczas dojazdu jak i powrotu, obowiązują uczniów 

postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa. 

4. Obowiązuje zakaz  palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków. 

5. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy. 
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6. Uczestników zawodów sportowych obowiązuje punktualność . 

7. W trakcie trwania zawodów sportowych nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie 

przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów. 

8. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika. 

9. W przypadku wyjazdów na zawody sportowe uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania 

regulaminów obiektów, w których przebywają. 

10. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika lub opiekuna. 

11. W  przypadku  nieprzestrzegania  regulaminu  będą  wyciągane  konsekwencje  zgodnie  ze 

statutem szkoły. 

12. Uczniowie po powrocie z zawodów sportowych biorą udział w zajęciach szkolnych zgodnie 

z planem lekcji. 

 

 


