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REGULAMIN STUDNIÓWKI 
W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. FILOMATÓW ZIEMI  

MICHAŁOWSKIEJ W BRODNICY 
 
 

I. Podstawa prawna: 
1. Art.39 ust.4 z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. nr 256, 

poz.2572 z póz. zm. ) zobowiązują do współpracy wszystkie organy szkoły, w 
tym Dyrektora i Radę Rodziców 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  
Dz. U z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ) obliguje Dyrektora szkoły do zapewnienie 
bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce, a także 
bezpiecznych i   higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach 
organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych 
jednostek.  

3. Art. 14 /ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z 
póz. zm. ) zabrania sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych 
na terenie szkół oraz placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych. 
Zgodnie z art.43 ust.1 wyżej wymienionej ustawy, grozi odpowiedzialność 
karna za czyn polegający na sprzedawaniu i podawaniu napojów alkoholowych 
w wypadkach, kiedy jest to zabronione; przestępstwa to jest zagrożone karą 
grzywny. 

4. Wewnętrzne dokumenty szkoły. 
 
 

II. Zasady ogólne 
1. Regulamin studniówki w I LO w Brodnicy jest dokumentem prawnym 

Dyrektora szkoły, określającym sprawy porządkowe dotyczące organizacji w/w 
uroczystości. 

2. Regulamin jest spójny z prawem oświatowym i Statutem Szkoły. 
3. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników studniówki. 
4. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania uczniów i rodziców z 

regulaminem. 
5. Uczniowie  potwierdzają własnoręcznym podpisem  Regulamin (załącznik nr 1, 

załącznik nr 2) 
6. Przed rozpoczęciem imprezy należy pouczyć uczniów o zasadach 

bezpieczeństwa i sposobie zachowania się a także o stosowności stroju i 
konieczności respektowania zasad zachowania i kultury oraz zobowiązać do 
przekazania i respektowania zasad obowiązujących w Regulaminie osoby 
towarzyszące.  

7. W sytuacjach nieobjętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa 
oświatowego i Statutu Szkoły.  
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8. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4. 
III.    Zasady szczegółowe 

1. Studniówka jest imprezą szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji. 
2. Organizatorami studniówki są rodzice klas III, których reprezentuje Komitet 

Organizacyjny, odpowiedzialny za przygotowanie i przebieg uroczystości, 
utrzymujący stały kontakt z Dyrektorem szkoły i wychowawcami klas. 

3. Rodzice uczniów klas trzecich pokrywają wszystkie koszty związane z 
organizacją studniówki 

4. Dyrektor szkoły, po przedstawieniu odpowiednich informacji przez Komitet 
Organizacyjny podejmuje ostateczne decyzje dotyczące wyboru lokalu, biorąc 
pod uwagę zapewnienie warunków gwarantujących bezpieczeństwo 
uczestnikom studniówki.  

5. Czas rozpoczęcia i zakończenia imprezy określa Dyrektor szkoły. 
6. Opiekę nad uczestnikami studniówki podczas trwania całego balu sprawują 

wychowawcy klas III i wspomagający ich rodzice poszczególnych klas. 
7. Do uczestnictwa w studniówce uprawnia zaproszenie, przekazane przez 

Komitet Organizacyjny. 
8. Uczestnicy balu zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm 

zachowania w miejscach publicznych. 
9. Uczniowie uczestniczący w studniówce oraz osoby przez nich zaproszone 

podporządkowują się Regulaminowi Studniówki. 
10. Strój uczestnika studniówki nie może budzić żadnych zastrzeżeń i powinien 

podnosić rangę uroczystości. 
11. W studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych i zaproszone przez nich 

osoby towarzyszące pod warunkiem, że nie są to uczniowie I LO im. Filomatów 
Ziemi Michałowskiej w Brodnicy z klas I i II i gimnazjaliści oraz goście: dyrekcja, 
wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, a także inni zaproszeni 
goście (np. władze oświatowe). 

12. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie imprezy powinni posiadać ważne 
dokumenty tożsamości. 

13. Uczniowie ponoszą pełną odpowiedzialność za zaproszonych gości. 
14. Uczestniczący w studniówce uczniowie zobowiązani są, najpóźniej na 14 dni 

przed uroczystością, do podania wychowawcom danych osób towarzyszących 
(imię i nazwisko, adres, PESEL). Dane, zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych nie są nikomu udostępniane i służą wyłącznie celom 
organizacyjnym (załącznik nr 3). 

15. Uczniowie odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne 
wyrządzone przez siebie lub przez osoby im towarzyszące.  

16. 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), 
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b) całkowity zakaz używania środków odurzających (narkotyki, tzw. 
dopalacze, itp.) – zgodnie z ustawą z dnia 24.04.1997 o 
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 1997 Nr 75, poz.468), 

c) 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.), 

d) zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych 
przedmiotów, 

17. Zakazane jest wnoszenie alkoholu do lokalu, w którym odbywa się studniówka. 
W wypadku stwierdzenia posiadania alkoholu przez uczestnika studniówki 
organizatorzy i osoby przez nie upoważnione mają prawo zabrania 
wnoszonego alkoholu i przekazania go w późniejszym terminie rodzicom 
uczniów. 

18. Osoby będące pod wpływem alkoholu nie mają prawa wstępu na imprezę. 
19. Uczestnicy studniówki, którzy naruszą zasady zapisane w Regulaminie muszą 

opuścić lokal w trybie natychmiastowym z powiadomieniem rodzica i na koszt 
rodzica.  

20. Ponadto mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej i karnej. 
Poniosą oni również koszty interwencji służb porządkowych i medycznych. 

21. Komitet Organizacyjny odpowiada za organizację imprezy, przygotowanie sali 
balowej, wybór menu, zespołu muzycznego oraz  zaproszenia dla uczniów, ich 
osób towarzyszących oraz gości. 

22. Wychowawcy klas III wraz ze swoimi wychowankami odpowiedzialni są za 
przygotowanie studniówki od strony programowej, min. powitanie gości, 
poloneza, inscenizacje kabaretowe, konkursy itp. 

23. W trakcie trwania imprezy obowiązuje zakaz opuszczania lokalu. Uczeń (lub 
osoba towarzysząca), wychodząc ze studniówki przed zakończeniem zabawy 
zobowiązany jest do poinformowania o tym wychowawcy. Wyjście traktowane 
jest jako zakończenie udziału w uroczystości. 

24. Po zakończeniu studniówki rodzice odbierają młodzież z sali lub uczniowie 
wracają na własną odpowiedzialność. 

 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin został zaopiniowany przez Dyrektora szkoły, Radę Pedagogiczną, 

Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski 

2. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Dyrektora szkoły, Radę 

Pedagogiczną i Radę Rodziców. 

3. Wychowawcy klas trzecich uczestniczący w studniówce zobowiązani są do 

zapoznania rodziców i uczniów z Regulaminem, a uczniowie do własnoręcznym  

podpisem zobowiązują się do respektowania go oraz zapoznania z nim osoby 

towarzyszące. 

4. Regulamin dostępny jest w sekretariacie szkoły i stronie internetowej szkoły. 


