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Regulamin Organizacji Studniówki
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Stefana Banacha w Jarosławiu
I. Wstęp

Bal maturalny zwany Studniówką organizuje zespół rodziców powołany na zebraniu Rady Rodziców, jako Komitet
Organizacyjny, angażując przedstawicieli rodziców i uczniów wszystkich klas maturalnych, którzy zadeklarowali
gotowość współpracy.
Studniówka jest imprezą wyrosłą na gruncie tradycji szkolnych. Obecność Dyrektora Szkoły i nauczycieli oraz
ceremoniał szkolny nadają tej zabawie charakter szkolny i oficjalny.
Uczestników obowiązuje przestrzeganie regulaminu Studniówki oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa, zgodnie
z procedurami dot. zachowania w trakcie ew. zagrożeń, niebezpieczeństw lub wypadków.
Przy organizowaniu i przeprowadzaniu imprezy współdziałają wybrani nauczyciele, wychowawcy, rodzice i
uczniowie.
II. Zasady ogólne

1. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji;
2. Miejsce, czas rozpoczęcia i zakończenia Studniówki określa Komitet Organizacyjny;
3. Regulamin jest spójny z prawem oświatowym i Statutem Szkoły, obowiązuje wszystkich uczestników
Studniówki;
4. 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.
III. 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. Część artystyczną przygotowują uczniowie klas maturalnych wraz z wychowawcami;
4. Uczestnikami Studniówki mogą być:
 uczniowie i osoby im towarzyszące,
 wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły;
 rodzice i opiekunowie, w tym organizatorzy imprezy,
 inni goście zaproszeni przez Komitet Organizacyjny (np. fotograf, kamerzyści, D.J);
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 przypadku zaistnienia podczas Studniówki szkody na osobie lub mieniu możliwe będzie polubowne
zawarcie ugody pomiędzy stronami zmierzające do pokrycia strat materialnych lub rekompensaty. W innym
przypadku odpowiedzialność w tym zakresie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego;
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11. W trakcie trwania Studniówki obowiązuje zakaz opuszczania budynku. Wyjście traktowane jest jako
zakończenie udziału w uroczystości. Powrót do budynku nie jest możliwy, z wyjątkiem szczególnych
przypadków, w których wymagana jest zgoda organizatorów i wychowawcy klasy;
12. Uczestników Studniówki obowiązuje strój wizytowy odpowiadający randze balu (dotyczy także osób
towarzyszących).
13. Obowiązuje całkowity zakaz wynajmowania pokoi hotelowych przez uczniów i osoby towarzyszące;
14. Podczas trwania Studniówki obowiązuje:
 całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu. Dopuszczalna jest jedynie tradycyjna lampka szampana;
 całkowity zakaz wnoszenia i używania środków odurzających (narkotyki, dopalacze, itp.);
 zakaz palenia papierosów;
 zakaz wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów;
15. Osoby będące pod wpływem alkoholu i środków odurzających nie mają prawa wstępu na Studniówkę;
16. 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 interwencji służb porządkowych;
17. Komitet Organizacyjny jest odpowiedzialny za zapewnienie profesjonalnej służby ochrony;
18. Od decyzji Komitetu Organizacyjnego służącej zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom balu nie służy
żadne odwołanie;
19. Komitet Organizacyjny jako ten, który ma moc podpisywania umów zobowiązany jest do uzyskiwania licencji
i zapłaty tantiem za chronione przez ZAiKS utwory autorów i kompozytorów polskich oraz zagranicznych;
20. Uczestnicy Studniówki biorą pełną odpowiedzialność za wszystkie rzeczy wartościowe, które są ich
własnością. Nie odpowiada za nie Komitet Organizacyjny i opiekunowie;
21. Zasady dotyczące wychowawców i nauczycieli:
 Wychowawcy klas maturalnych sprawują opiekę nad swoimi uczniami podczas trwania całej Studniówki;
 W przypadku rażącego naruszenia przez ucznia regulaminu Studniówki, wychowawca jest zobowiązany
zawiadomić o incydencie rodziców i spowodować, by uczeń zakończył udział w Studniówce.
22. Zasady dotyczące rodziców:
 Rodzice uczniów biorących udział w Studniówce powinni podać wychowawcom numery telefonów,
umożliwiające natychmiastowy kontakt z nimi w czasie Studniówki;
 Rodzice zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom bezpieczny przyjazd i powrót do domu;
 Rodzice dyżurujący podczas Studniówki powinni kontrolować przestrzeganie regulaminu przez
uczestników zabawy. W razie stwierdzenia złamania regulaminu przez uczniów fakt ten powinni zgłosić
Wychowawcy lub Dyrektorowi Szkoły;
 Rada Rodziców będzie współuczestniczyć w finansowaniu kosztów wynajęcia zespołu muzycznego w
miarę posiadanych środków finansowych.
IV. 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 maturalnego należy do Komitetu Organizacyjnego;
6. W sprawach nieobjętych regulaminem obowiązują przepisy prawa RP i Statut Szkoły.

