REGULAMIN STUDNIÓWKI
W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
IM. II CZECHOSŁOWACKIEJ BRYGADY SPADOCHRONOWEJ
W NOWOSIELCACH

I. Zasady ogólne
1.Regulamin studniówki w Zespole Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach
określa sprawy porządkowe dotyczące organizacji w/w uroczystości.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników studniówki.
3. Wychowawcy klasy są zobowiązani do zapoznania uczniów i rodziców z Regulaminem.
4. Uczniowie, rodzice i Przewodniczący Komitetu Studniówkowego potwierdzają
własnoręcznym podpisem akceptację Regulaminu (załącznik nr 1, załącznik nr 2).
5. W sytuacjach nieobjętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa oświatowego
i Statutu Szkoły.
6. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Komitet Organizacyjny.
7. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4.

II. Zasady szczegółowe
1. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji
ponadgimnazjalnej.
2. Organizatorami studniówki są uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach, których reprezentuje Komitet Organizacyjny,
odpowiedzialny za przygotowanie i przebieg uroczystości, utrzymujący stały kontakt
z Dyrektorem szkoły i wychowawcami klas. Organizatorzy studniówki odpowiadają za
przygotowywanie sali, wybór menu, zespołu muzycznego, organizację ochrony imprezy,
zaproszenia dla nauczycieli, okazjonalne kotyliony (znaczki) dla uczniów.
3. Dyrektor szkoły po przedstawieniu odpowiednich informacji przez Komitet
Organizacyjny, podejmuje ostateczne decyzje dotyczące wyboru lokalu, mając na
względzie zapewnienie warunków gwarantujących bezpieczeństwo uczestnikom balu

studniówkowego – zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach( Dz. U. z 2003r., Nr 6, poz. 69).
4. W przypadku, gdy uroczystość odbywa się poza szkołą, Komitet Organizacyjny
zobowiązany jest do poinformowania odpowiednich służb (policja, straż pożarna,
pogotowie ratunkowe) o miejscu i terminie studniówki.
5. Komitet Organizacyjny odpowiada za przygotowanie uroczystości, jej prawidłowy
przebieg i bezpieczeństwo uczestników.
6. W studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych i zaproszone przez nich osoby
towarzyszące oraz dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły wraz
z osobami towarzyszącymi, a także inni zaproszeni goście (np. fotograf). Do
uczestnictwa w studniówce uprawnia zaproszenie przekazane przez Komitet
Organizacyjny.
7. Uczniowie i ich rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za zaproszonych gości.
8. Uczestniczący w studniówce uczniowie zobowiązani są, najpóźniej na 14 dni przed
uroczystością, do podania organizatorom danych osób towarzyszących (imię, nazwisko,
adres i PESEL). Dane, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, nie są nikomu
udostępniane i służą wyłącznie celom organizacyjnym. Zostaną zniszczone po 14 dniach
od zakończenia studniówki(załącznik nr 2).
9. Uczniowie, rodzice oraz pozostali uczestnicy studniówki odpowiadają finansowo za
wyrządzone przez siebie szkody.
10. Podczas trwania studniówki obowiązuje:
a) Całkowity zakaz spożywania alkoholu – zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, z późniejszymi zmianami(Dz.U. 2002 Nr 147, poz. 1231).
b) Całkowity zakaz używania środków odurzających (narkotyki, tzw. Dopalacze itp.) –
zgodnie z ustawą z dnia 24.04.1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii(Dz.U. 1997 Nr
75, poz. 468).
c) Zakaz palenia papierosów – zgodnie z nowelizacją z dnia 08.04.2010r. (Dz.U. Nr
81,poz.529) ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996r., Nr 10, poz. 55 z póź.zm.)
d) Zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych
przedmiotów,
11. Osoby będące pod wpływem alkoholu nie mają prawa wstępu na imprezę.
12. Zakazane jest wnoszenie alkoholu do lokalu, w którym odbywa się studniówka.
Organizatorzy i osoby przez nich upoważnione mają prawo i obowiązek skonfiskowania
wnoszonego alkoholu.
13. Uczestnicy studniówki, którzy naruszą zasady zapisane w Regulaminie muszą opuścić
lokal w trybie natychmiastowym z powiadomieniem rodzica i na koszt rodzica. Ponadto
mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Poniosą oni również
koszty interwencji służb porządkowych i medycznych.
14. Obowiązującym ubiorem na studniówce jest strój wizytowy/wieczorowy (dotyczy także
osób towarzyszących).

15. W trakcie trwania imprezy obowiązują ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach
publicznych.
16. Uczniowie uczestniczący w studniówce oraz osoby przez nich zaproszone
podporządkowują się zaleceniom Dyrektora szkoły, wychowawców oraz Komitetu
Studniówkowego.
17. Rodzice uczniów mogą uczestniczyć w części oficjalnej studniówki. Wybrani rodzice
sprawują opiekę nad młodzieżą (wg harmonogramu), zajmując miejsca we wskazanej
części sali.
18. Rodzice uczniów biorących udział w studniówce powinni podać wychowawcom numery
telefonów, umożliwiające natychmiastowy kontakt z nimi podczas imprezy (załącznik
nr 3).
19. Po zakończeniu studniówki rodzice odbierają młodzież z sali lub uczniowie wracają na
własną odpowiedzialność po wcześniejszych uzgodnieniach z wychowawcą.

Przewodniczący
Komitetu Studniówkowego

Dyrektor szkoły

Załącznik nr 1
Potwierdzenie akceptacji regulaminu studniówki przez uczniów klas III i IV
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Studniówki i akceptuję
jego zapisy, co potwierdzam własnoręcznym podpisem
Lp.

Imię i nazwisko uczestnika
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