
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE DYSKOTEK SZKOLNYCH, 
KONKURSÓW, APELI LUB INNYCH IMPREZ O CHARAKTERZE 

MASOWYM NP. DZIEŃ WIOSNY,  
DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH, 

OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ W MIELNIE. 
 

 

 

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 
1. Obowiązki organizatora imprezy szkolnej. 

1) Uzgodnienie terminu imprezy z dyrektorem, czasu jej trwania, ustalenie 
ewentualnych zajęć świetlicowych i opiekunów. 

2) Przygotowanie i dostarczenie programu imprezy na 10 dni przed planowaną datą 
dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli i klas. 

3) Zatwierdzenie programu imprezy przez dyrektora szkoły. 

4) Nadzorowanie przebiegu imprezy. 

5) Organizacja imprezy, przygotowanie pomieszczeń, wyznaczenie osób 
odpowiedzialnych za poszczególne jej elementy, wyznaczenie osób prowadzących, 
zapewnienie niezbędnego sprzętu, materiałów, nadzór nad zakończeniem imprezy 
i stanem wykorzystywanych pomieszczeń, materiałów lub sprzętu technicznego. 

6) Wyznaczenie osób (w przypadku dyskotek szkolnych, kiedy organizatorem jest 
Samorząd Szkolny – poinformowanie nauczycieli opiekunów), które przybędą 
wcześniej i zajmą się przygotowaniem imprezy oraz będą sprawdzały liczebność 
uczniów biorących udział w imprezie. 

 
2. Obowiązki nauczyciela. 

1) Opieka wychowawcy nad swoją klasą lub innego nauczyciela. 

2) Poinformowanie rodziców o czasie trwania imprez (szczególnie dyskotek). 

3) Nadzór nad stanem liczebnym uczniów przybyłych na imprezę sporządzenie listy 
uczniów biorących udział w imprezie i sprawdzenie czy przybyli uczniowie 
dostarczyli zgody rodziców. 

4) Przypilnowanie, aby osoby nieznane (z zewnątrz) nie weszły do budynku szkoły 
podczas trwania imprezy. 

5) Sprawdzenie stanu pomieszczeń po imprezie szkolnej. 

6) Nadzorowanie urządzeń wykorzystywanych podczas trwania imprezy szkolnej. 

7) Nadzorowanie zachowań uczniów. 

 
3. Obowiązki ucznia. 



1) Dostarczenie zgody rodziców na udział w imprezie szkolnej w wyznaczonym 
terminie i określonych godzinach. 

2) Przebywanie w wyznaczonych miejscach i nie opuszczanie ich bez zgody nauczycieli 
opiekunów. 

3) Odpowiednie zachowanie w trakcie trwania imprezy szkolnej. 

4) Wykonywanie poleceń nauczycieli. 

5) Osoby odpowiedzialne sprzątają pomieszczenia po imprezie. 

 
 
 
REGULAMIN DYSKOTEK 
 
1. Dyskoteki szkolne organizowane są w celu uatrakcyjnienia nauki w szkole oraz 

polepszenia integracji młodzieży. 

2. Dyskoteki szkolne przeznaczone są wyłącznie dla młodzieży uczącej się w naszej szkole 
– absolwenci nie są wpuszczani. 

3. Organizacją dyskotek zajmuje się Samorząd Uczniowski. 

4. Uczniowie muszą mieć zapewnioną opiekę nauczycieli. 

5. Należy poinformować Straż Miejską i Policję, którzy pomogą zapewnić bezpieczeństwo 
podczas zabawy. 

6. Wychowawcy zaznaczają, którzy uczniowie nie mogą wziąć udziału w zabawie 
(przyczyna np. nagana nauczyciela lub dyrektora). 

7.  Dyskoteki trwają od 16 -17.00  do 20.00. 

8. Każdy uczestnik musi posiadać zgodę od rodziców, na udział w zabawie. 

9. Osoby nieznane (spoza szkoły nie są wpuszczane na dyskotekę szkolną). 

10. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczeń może być w każdej chwili 
wyproszony z dyskoteki. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów dyskoteka 
może być przerwana. 

11. Dochód z dyskoteki przeznaczany jest na zakup sprzętu nagłaśniającego lub inny 
szczytny cel. 

12. Po zakończeniu dyskoteki opiekunowie sprawdzają stan sprzętu i pomieszczeń, 
a wyznaczone osoby porządkują pomieszczenia. 

 
 
 
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻEŃ 
 
1. Postępowanie w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie imprezy 

szkolnej, dyskoteki lub apelu (wulgarne zachowania w stosunku do rówieśników, 
nauczyciela, głośne rozmowy, brak reakcji na uwagi nauczyciela). 



1) Upomnienie słowne. 

2) Próba uspokojenia sytuacji. 

3) Powiadomienie wychowawcy klasy (ewentualna nagana wychowawcy). 

4) Powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów oraz ewentualnie kuratora 
sądowego). 

5) W przypadku braku reakcji na interwencję nauczyciela i wychowawcy, 
powiadomienie dyrekcji szkoły. 

6) Konsekwencje zgodne ze statutem szkoły i szkolnym systemem oceniania 
zachowania. 

7) Odpowiedni wpis w zeszycie uwag i w konsekwencji może nastąpić obniżenie oceny 
z zachowania. 

8) Systematyczne spotkania z pedagogiem szkolnym. 

 
2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia na terenie szkoły 

w trakcie trwania dyskoteki szkolnej lub innej imprezy o charakterze masowym. 

1) Zgłoszenie faktu wychowawcy klasy i dokonanie zapisu w zeszycie uwag. 

2) Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem powiadamia o fakcie 
rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz dyrekcję. 

3) Rozmowa dyscyplinująca i profilaktyczna – powiadomienie ucznia w obecności 
rodziców o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych palenia przez osoby 
niepełnoletnie. 

4) Uczeń może zostać zobowiązany do przygotowania gazetki szkolnej na temat 
szkodliwości palenia lub do wykonania innej pracy społecznej na rzecz środowiska. 

 
3. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego. 

1) Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia 
poprzez wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń. 

2) Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. 

3) Powiadomienie rodziców ucznia. 

4) Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność 
profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności 
i ewentualnych świadków zdarzenia. 

 
4. Postępowanie w sytuacji stwierdzenia kradzieży lub innych zjawisk niepożądanych w 

trakcie trwania imprezy szkolnej (alkohol, narkotyki, niszczenie mienia). 

1) Natychmiastowe przerwanie imprezy szkolnej. 

2) Zawiadomienie wychowawcy klasy i dyrektora szkoły. 

3) Interwencja świadka zdarzenia – powstrzymanie sprawcy/sprawców. 



4) W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa ze wszystkimi 
osobami mogącymi znajdować się w miejscu zdarzenia. Podjęcie czynności mających 
na celu ustalenie sprawcy/sprawców. 

5) Wezwanie rodziców. W przypadku dużej szkody obligatoryjne wezwanie policji. 
Wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciagnięcie konsekwencji 
materialnych wobec rodziców sprawcy/sprawców oraz odpracowanie szkody. 

6) Odnotowanie zaistniałego zdarzenia i obniżenie oceny z zachowania. 

7) Właściwa, adekwatna do sytuacji reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrektora oraz 
powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji mogą w istotnym stopniu 
zwiększyć skuteczność oddziaływań. Bardzo ważne jest umiejętne, w pełni 
profesjonalne przeprowadzenie interwencji z zachowaniem wszelkich praw zarówno 
dzieci uczestniczących w zdarzeniu, jak i ich rodziców. 

8) W myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 
r. szkoła podejmuje działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i 
policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, 
posiadają lub rozprowadzają środki odurzające. 

9) Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania policji z nieletnimi 
sprawcami czynów karalnych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o 
postępowaniu w sprawach nieletnich. Policja zgodnie z art. 37 ustawy, w wypadkach 
nie cierpiących zwłoki zbiera i utrwala dowody czynów karalnych, w razie potrzeby 
dokonuje ujęcia nieletniego, a także wykonuje czynności zlecone przez sędziego 
rodzinnego. Dokumentem wewnętrznym uściślającym te zasady jest Zarządzenie nr 
590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003 r. w sprawie metod i 
form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji 
i przestępczości nieletnich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


