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Załącznik do Zarządzenia dyrektora szkoły
nr 7/2015/16 z dnia 15 pażdziernika 2015 r.

REGULAMIN STUDNIÓWKI
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy
§ 1.
Zasady ogólne
1. Bal studniówkowy, zwany dalej „Studniówką”, jest uroczystością szkolną wynikająca z tradycji
polskiej edukacji, a w szczególności z kilkudziesięcioletniej tradycji Zespołu Szkół
Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy.
2. Studniówka może się odbywać w szkole lub w wynajętym dla jej przeprowadzenia lokalu.
W obu tych przypadkach Studniówka traktowana jest jako impreza szkolna.
3. W sytuacjach nie objętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa oświatowego
i Statutu Szkoły.
4. Ceremoniał uroczystości musi pozostawać w zgodzie z przyjętym programem wychowawczym
szkoły.
5. Uczniowie, rodzice i Komitet Organizacyjny potwierdzają własnoręcznym podpisem
akceptację Regulaminu (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2).
6. Integralną część Regulaminu stanowią Załączniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4.
7. Studniówkę organizuje Komitet Studniówkowy, złożony z przedstawicieli rodziców i uczniów
wszystkich klas maturalnych.
8. Funkcjonowanie Komitetu Studniówkowego opiera się na społecznej pracy jego członków.
9. Prace komitetu koordynuje jego Przewodniczący wyłoniony spośród rodziców uczniów klas
maturalnych.
10. Komitet Studniówkowy przedstawia Dyrektorowi Szkoły propozycję miejsca i terminu
Studniówki.
11. Ostateczną decyzję dotycząca wyboru terminu i miejsca Studniówki podejmuje Dyrektor
Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
12. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Studniówki jest obowiązkiem Dyrektora Szkoły,
a opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy i rodzice uczniów.
13. W Studniówce mogą uczestniczyć:
1) uczniowie i osoby im towarzyszące;
2) wychowawcy, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły (o udziale osób im towarzyszących
decyduje Komitet Studniówkowy);
3) rodzice i opiekunowie, w tym organizatorzy imprezy;
4) inni zaproszeni goście (np. przedstawiciele władz oświatowych, organu prowadzącego,
byli nauczyciele, fotograf itp.).
14. Regulamin Studniówki obowiązuje wszystkich jej uczestników.
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§2
Zasady szczegółowe
1. Komitet Studniówkowy winien ukonstytuować się do końca marca roku poprzedzającego
termin Studniówki.
2. W skład Komitetu Studniówkowego wchodzą przedstawiciele rodziców uczniów wszystkich
klas maturalnych, przynajmniej po jednym z każdej klasy. Komitet Studniówkowy wybiera
swojego Przewodniczącego.
3. Zebrania Komitetu Studniówkowego są protokołowane, a protokoły udostępniane są Radzie
Rodziców.
4. Do końca maja roku poprzedzającego termin Studniówki Komitet Studniówkowy winien
uzgodnić z Dyrektorem Szkoły proponowany termin, czas trwania i miejsce Studniówki,
a następnie dokonać rezerwacji lokalu, o ile Studniówka nie odbywa się w szkole.
5. Na pierwszym w roku szkolnym, w którym ma odbyć się Studniówka, ogólnym zebraniu
z rodzicami Komitet Studniówkowy winien przedstawić wszystkim rodzicom maturzystów
informacje o planowanej imprezie, a w szczególności o kalkulacji wydatków, koszcie
ponoszonym przez uczestników oraz harmonogramie wpłat.
6. Na zebrania Komitetu Studniówkowego dotyczące organizacji imprezy (wybór miejsca, menu,
muzyki, przygotowanie zaproszeń, ustalenie programu artystycznego itp.) winni być
zapraszani przedstawiciele uczniów uczestniczących w Studniówce, przynajmniej po jednym
z klasy.
7. Komitet Studniówkowy odpowiada za przygotowanie i przebieg Studniówki.
8. Na Komitecie Studniówkowym spoczywa obowiązek uregulowania opłat na rzecz ZAIKS
w związku z prawami autorskimi do odtwarzanej podczas balu muzyki.
9. Po zakończonej imprezie Komitet Studniówkowy winien do końca kwietnia roku, w którym
odbywa się Studniówka, dokonać rozliczenia poniesionych wydatków, a dokumentację
udostępnić Radzie Rodziców.
10. Policję, straż miejską i ochronę budynku szkoły o organizowanym balu powiadamia Dyrektor
Szkoły.
11. Do uczestnictwa w Studniówce uprawnia zaproszenie przekazane przez Komitet
Organizacyjny.
12. Osoby bez zaproszeń (rodzice, opiekunowie, członkowie rodzin), po zakończeniu poloneza
zobowiązane są do opuszczenia studniówki.
13. Uczestników Studniówki obowiązują stroje wizytowe.
14. Podczas balu uczestników obowiązuje przestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania
w miejscach publicznych.
15. W czasie Studniówki obowiązuje:
1) całkowity zakaz wnoszenia i 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);
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2) całkowity zakaz używania i wnoszenia środków odurzających (narkotyki, tzw. dopalacze,
itp.) – zgodnie z ustawą z dnia 24.04.1997 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 1997 Nr
75, poz.468);
3) zakaz palenia papierosów – zgodnie z nowelizacją z dnia 8.04.2010r. (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 późn. zm.);
4) zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów.
16. Osoby będące pod wpływem alkoholu i środków odurzających nie mają prawa wstępu na
Studniówkę.
17. Uczestnicy Studniówki, którzy naruszą zasady zapisane w Regulaminie muszą opuścić miejsce
w którym odbywa się studniówka 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.
18. Zasady dotyczące uczniów i osób im towarzyszących:
1) przewodniczący klas maturalnych najpóźniej na 7 dni przed imprezą przekazują
wychowawcom klas listy uczniów uczestniczących w Studniówce oraz dane osób
towarzyszących, zgodne z dokumentami tożsamości gości. Dane te, zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych, udostępniane będą odpowiednim służbom jedynie
w sytuacjach kryzysowych;
2) uczniowie zapraszający osoby towarzyszące ponoszą odpowiedzialność za ich zachowanie;
3) osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Studniówce jako osoby towarzyszące pod
warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów;
4) uczniowie odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez
siebie lub osoby przez nie zaproszone;
5) w trakcie trwania Studniówki obowiązuje zakaz opuszczania terenu budynku;
6) uczeń lub osoba mu towarzysząca, wychodząca ze Studniówki przed jej zakończeniem
poza teren budynku, ma obowiązek poinformować organizatora (wychowawcę) w celu
wyrejestrowania z listy uczestników; wyjście traktowane jest jako zakończenie udziału
w uroczystości, a powrót do budynku nie jest możliwy z wyjątkiem szczególnych
przypadków, w których wymagana jest zgoda organizatora (wychowawcy).
19. Zasady dotyczące rodziców:
1) Komitet Studniówkowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowy przebieg imprezy;
2) rodzice zobowiązani są zapewnić dzieciom bezpieczne przybycie na Studniówkę oraz
powrót do domu; zgodę za wcześniejszy samodzielny powrót dziecka winni przekazać
wychowawcy pisemnie lub przez dziennik elektroniczny;
3) rodzice pełniący dyżur podczas imprezy zobowiązani są do kontrolowania przestrzegania
regulaminu przez uczestników zabawy, a w razie stwierdzenia jego złamania mają
obowiązek zgłosić ten fakt wychowawcy lub dyrekcji.
20. Zasady dotyczące wychowawców i nauczycieli:
1) wychowawcy klas maturalnych sprawują opiekę nad swoimi uczniami podczas całej
Studniówki;
2) wychowawcy lub wyznaczeni przez nich rodzice rejestrują wcześniejsze wyjścia uczniów;
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3) wychowawcy powinni mieć przy sobie spis telefonów, umożliwiający kontakt
z poszczególnymi rodzicami;
4) w przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu wychowawca jest zobowiązany
zawiadomić o incydencie rodziców i spowodować, by uczeń zakończył udział
w Studniówce.
§ 3. Postanowienia końcowe
1. Wychowawcy klas zobowiązani są zapoznać uczniów z regulaminem, a uczniowie do
potwierdzenia podpisem zapoznania się z jego treścią.
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu określonym w zarządzeniu Dyrektora Szkoły.
3. W roku wprowadzenia Regulaminu obowiązują przepisy przejściowe; nie mają zastosowania
przepisy dotyczące terminów ukonstytuowania się Komitetu Studniówkowego oraz rezerwacji
sali na Studniówkę.

Zatwierdzam
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ZAŁĄCZNIK NR 1
POTWIERDZENIE AKCEPTACJI REGULAMINU STUDNIÓWKI PRZEZ UCZNIÓW
Klasa …………………………………………………
Lp.
Imię i nazwisko
Podpis

Uwaga
Brak podpisu ucznia jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w studniówce.
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ZAŁĄCZNIK NR 2
OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA
Zespołu Szkól Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy
biorącego udział w Studniówce
Imię i nazwisko ucznia…………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z Regulaminem Studniówki w Zespole Szkól Ekonomicznych im. Janusza
Korczaka w Dębicy
2. W razie niewłaściwego zachowania mojego syna/córki podczas studniówki zobowiązuję się do
niezwłocznego odebrania go/jej z uroczystości.

………………………………………………………………………….
(Podpis rodzica)

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA
Zespołu Szkól Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy
biorącego udział w Studniówce
Imię i nazwisko ucznia…………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z Regulaminem Studniówki w Zespole Szkól Ekonomicznych im. Janusza
Korczaka w Dębicy
2. W razie niewłaściwego zachowania mojego syna/córki podczas studniówki zobowiązuję się do
niezwłocznego odebrania go/jej z uroczystości.

………………………………………………………………………….
(Podpis rodzica)
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ZAŁĄCZNIK NR 3
WYKAZ OSÓB TOWARZYSZĄCYCH UCZNIOM KLAS MATURALNYCH
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko osoby
zaproszonej

Adres osoby
zaproszonej
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ZAŁĄCZNIK NR 4
WYKAZ TELEFONÓW RODZICÓW
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Numer telefonu rodziców/prawnych
opiekunów
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