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Regulamin organizacji Studniówki  
w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im.Toniego Halika  

w Ostrołęce 
 
 

I. Zasady ogólne  
 
1. Zasady organizacji studniówki w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika w Ostrołęce są 

wewnętrznym zarządzeniem, określającym sprawy porządkowe dotyczące organizacji w/w uroczystości.  

2. Zasady są spójne z prawem oświatowym i Statutem Szkoły.  

3. Zasady obowiązują wszystkich uczestników studniówki.  

4. Komitet Organizacyjny Studniówki powinien być powołany w pierwszym tygodniu października roku 

poprzedzającego Studniówki.  

4. Uroczystość zwaną dalej „studniówką” organizuje Komitet Organizacyjny Studniówki (w skład, którego 

wchodzą: przedstawiciele rodziców, wychowawcy klas maturalnych) i działają w uzgodnieniu z Dyrektorem 

szkoły. Komitet Organizacyjny zostaje wyłoniony spośród Rad Klasowych rodziców na pierwszym spotkaniu 

organizacyjnym z udziałem przedstawicieli uczniów klas trzecich dotyczącym studniówki. 

5. Organizatorzy studniówki wymienieni w pkt. 4 podpisują stosowne umowy w związku z organizacją 

studniówki w zakresie wynajmu sali, oferty gastronomicznej, oprawy muzycznej, wystroju sali, fotografa, 

kamerzysty, ochrony i innych działań związanych z organizacją studniówki.  

6. Studniówkę zabezpieczają logistycznie osoby związane z podpisanymi w pkt. 4 umowami oraz wytypowani            

z poszczególnych klas rodzice.  

7. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji, organizowaną i finansowaną               

w całości przez rodziców uczniów klas maturalnych.  

8. Ustalona składka za udział w studniówce przez Komitet Organizacyjne i akceptowana przez ogół rodziców 

klas trzecich może być wpłacana gotówką do Skarbnika ds. Studniówki lub wpłacana na konto Rady Rodziców. 

Dopuszcza się możliwość wpłaty w 4 ratach(październik, listopad, grudzień, styczeń do 20 każdego miesiąca),             

a ostatnia rata na 2 tygodnie przed studniówką.   

9. Studniówka odbywa się  w wynajętym do tego celu lokalu (restauracji) i traktowana jest, jako impreza 

szkolna.  

 

II. Zasady szczegółowe  

 

1. Termin studniówki ustalany jest corocznie w kalendarium i planie rozwoju pracy szkoły.  

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia ustalany jest corocznie, a uczniowie winni przybyć 60 min przed oficjalnym 

rozpoczęciem.  

3. W studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych oraz zaproszone przez nich osoby towarzyszące:  

 

a) uczestniczący w studniówce uczniowie zobowiązani są do podania organizatorom danych osób 

towarzyszących wraz z miejscem nauki/pracy (najpóźniej na 2 tygodnie przed balem). Dane te, zgodnie                        

z ustawą o ochronie danych osobowych, nie są nikomu udostępniane i służą tylko i wyłącznie celom 

organizacyjnym. Zostaną zniszczone po 14 dniach od zakończenia studniówki, 

b) do uczestnictwa w Studniówce uprawnia zaproszenie, przekazane przez Komitet Organizacyjny,  

c) osoby będące pod wpływem alkoholu nie mają prawa wstępu na imprezę, 

d) uczniowie zapraszający osoby towarzyszące ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie.  
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6. Zaproszeni na studniówkę przez uczniów nauczyciele i Dyrektor uczestniczą w niej na prawach gości.  

7. Zakazane jest wnoszenie alkoholu do lokalu, w którym odbywa się studniówka. Organizatorzy i osoby przez 

nich upoważnione mają prawo i obowiązek skonfiskowania wnoszonego alkoholu.  

8. Podczas trwania studniówki obowiązuje:  

a) całkowity zakaz spożywania alkoholu, lokal, w którym organizowana jest studniówka, także nie może 

udostępniać uczestnikom alkoholu -  zgodnie z art.14 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 października1982r. 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 

24.04.1997 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,  

e) zakaz opuszczania budynku. Wyjście traktowane jest, jako zakończenie udziału w uroczystości.  

9. Uczestnicy studniówki, którzy naruszą zasady organizacji i przebiegu imprezy muszą opuścić lokal w trybie 

natychmiastowym. Mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności wg decyzji Dyrekcji Szkoły. Poniosą oni 

również ewentualne koszty interwencji służb porządkowych i medycznych, koszty strat spowodowanych 

nieodpowiednim zachowaniem oraz utrata wpłaty na Studniówkę.  

10. Obowiązującym ubiorem jest strój wizytowy (dotyczy także osób towarzyszących).  

11. W trakcie trwania Studniówki obowiązują ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.  

12. Po zakończeniu Studniówki młodzież wraca do domu na własną odpowiedzialność lub własnych rodziców.  

13. Zasady dotyczące wychowawców i nauczycieli:  

 

a) Wychowawcy klas trzecich sprawują opiekę nad swoimi uczniami podczas Studniówki.  

b)Zasady dotyczące rodziców:  

1) Rodzice uczniów klas trzecich pokrywają wszystkie koszty za zaproszonych gości oraz inne związane                         

z organizacją Studniówki.  

2) Komitet Organizacyjny Studniówki może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Rady Rodziców, tylko dla 

uczniów z najuboższych rodzin. 

3) W przypadku, gdy, koszt studniówki jest bardzo wysoki zaproszeni nauczyciele finansują 50% opłaty za swój 

udział w Studniówce.  

4) Po zakończeniu imprezy Komitet Organizacyjny dokonuje rozliczenia. Wyniki rozliczenia powinny być 

przedstawione pozostałym rodzicom na zebraniu klasowym w ciągu jednego miesiąca  od zakończenia 

Studniówki. Do rozliczenia powinny być załączone faktury, rachunki, paragony, dowody wpłat wystawione 

zgodnie z ustawową rachunkowości.  

5) Rodzice uczniów klas trzecich potwierdzają podpisem znajomość niniejszego regulaminu.  

 

14. Zakres obowiązków Komitetu Organizacyjnego Studniówki:  

 

a) dokonują wyboru lokalu, fotografa, kamerzysty, zespołu muzycznego lub DJ, a następnie podpisują 

stosowne umowy, które załącza się do sprawozdania finansowego z rozliczenia Studniówki,  

c) przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Studniówki uczestniczą w balu, 
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d) przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Studniówki powinni kontrolować przestrzeganie zasad przez 

uczniów. W razie stwierdzenia złamania regulaminu przez uczniów fakt ten powinni zgłosić wychowawcy, albo 

Dyrektorowi Szkoły,  

e) Komitet Organizacyjny odpowiada za przygotowanie uroczystości, jej prawidłowy przebieg i bezpieczeństwo 

uczestników.  

 

18. W sprawach nieobjętych regulaminem obowiązują przepisy prawa oświatowego i Statut Szkoły.  

 

 

 

III. Postanowienia końcowe  

 

1. Regulamin został zaakceptowany przez Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i uczniów klas 

trzecich.  

2. Wychowawcy klas maturalnych zobowiązani są do zapoznania z regulaminem uczniów i ich rodziców                      

do 30 września.   

3. Uczniowie i rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem akceptację Regulaminu. 

 

Zapoznałem się z treścią Regulaminu  

I zobowiązuję się przestrzegać:                                                .............................................................. 

(podpisy rodziców i uczniów)                   (podpis wychowawcy) 


