Załącznik nr 1
do ZARZĄDZENIA nr 1/2013
DYREKTORA ZESPOŁU PASTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNCH nr 4
im. K. Szymanowskiego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2013 r.

Regulamin Studniówki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego w Warszawie
1. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji.
2. Regulamin określa zasady organizacyjne i porządkowe Studniówki oraz zasady uczestnictwa.
3. Datę Studniówki ustala się w każdym roku szkolnym zgodnie z przyjętym Planem Pracy
Szkoły. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia ustalają organizatorzy w porozumieniu
z dyrektorem lub wicedyrektorem Szkoły.
4. W sprawach nie objętych Regulaminem obowiązują odpowiednie przepisy Statutu Szkoły oraz
prawa wyżej stanowionego.
5. Organizatorami Studniówki są rodzice uczniów klas maturalnych przy współudziale
wychowawcy oraz samorządu uczniowskiego. Tworzą oni Komitet Organizacyjny.
6. Komitet Organizacyjny jest odpowiedzialny za organizację i przebieg Studniówki, a także za
bezpieczeństwo uczestników w Szkole podczas jej trwania.
7. Organizatorzy i Szkoła nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników po
opuszczeniu budynku Szkoły i w drodze do domu.
8. Dyrektor Szkoły wyznacza osoby nadzorujące porządek i bezpieczeństwo uczestników
Studniówki ze strony Szkoły: obligatoryjnie wychowawcę klasy maturalnej oraz w miarę
potrzeb - innych nauczycieli, którzy wspierają działania w zakresie utrzymania porządku
i właściwego przebiegu Studniówki.
9. Dyrektor lub wicedyrektor Szkoły zawiadamia odpowiednie organa o organizacji Studniówki
(Straż Miejska lub Policja) w celu zapewnienia wzmożonej ochrony okolic Szkoły.
10. W celu organizacji Studniówki do dyspozycji uczniów i organizatorów oddaje się Salę
Koncertową z zapleczem (na czas przedstawienia), Foyer, hall główny, stołówkę, 2 sale
lekcyjne jako garderoby oraz wyznaczone sanitariaty. Korzystanie z innych pomieszczeń
podczas Studniówki jest zabronione.
11. Organizatorzy mogą korzystać z wyposażenia Szkoły, w tym ze sprzętu audiowizualnego oraz
instrumentów, w uzgodnieniu z Kierownikiem Gospodarczym oraz przedstawicielem dyrekcji,
na zasadach obowiązujących w Szkole, także w zakresie odpowiedzialności materialnej za
użytkowany sprzęt oraz instrumenty.
12. Próby do przedstawienia oraz poloneza muszą odbywać się wg harmonogramu
zatwierdzonego przez dyrektora lub wicedyrektora Szkoły. Próby są nadzorowane przez
wychowawcę klasy lub innego nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora lub wicedyrektora
Szkoły.
13. Komitet Organizacyjny przedstawia plan Studniówki do akceptacji dyrektora Szkoły
najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem.

14. Uczestnikami Studniówki mogą być:
a) uczniowie klasy maturalnej oraz osoby im towarzyszące, przy czym jeden uczeń może
zaprosić jedną osobę towarzyszącą,
b) nauczyciele, byli nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni Szkoły, a także inni goście
specjalni zaproszeni przez organizatorów,
c) rodzice maturzystów z Komitetu Organizacyjnego,
d) uczniowie młodszych klas, którzy biorą czynny udział w przygotowaniu przedstawienia –
po uzyskaniu indywidualnej zgody dyrektora Szkoły.
15. Jeśli uczestnikiem Studniówki jest osoba niepełnoletnia, rodzic/prawny opiekun musi złożyć
oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na udział córki/syna w Studniówce, a także zobowiąże
się do jej/jego odbioru po zakończeniu balu lub wyrazi zgodę na samodzielny powrót do domu
(wzór wg zał. Nr 3).
16. Pełnoletnia osoba towarzysząca musi złożyć oświadczenie wg wzoru w Zał. Nr 6.
17. Do udziału w Studniówce uprawnia zaproszenie przekazane przez Komitet Organizacyjny.
18. Osoby, które nie posiadają zaproszenia, muszą opuścić Szkołę po zakończeniu przedstawienia.
19. Najpóźniej na 7 dni przed terminem Studniówki Komitet Organizacyjny przekazuje
dyrektorowi lub wicedyrektorowi Szkoły listę uczniów uczestniczących w Studniówce oraz
listę osób towarzyszących i zaproszonych (wzory list w Zał. Nr 1 i 2).
20. Przekazane dane osób towarzyszących, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, nie
będą nikomu udostępniane i służą wyłącznie do celów organizacyjnych.
21. Wszyscy uczestnicy Studniówki są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm
zachowania w miejscach publicznych oraz do podporządkowania się zaleceniom dyrektora
Szkoły i organizatorów.
22. Uczestników balu obowiązują stroje podnoszące rangę uroczystości.
23. Podczas trwania Studniówki obowiązuje:
a) zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu – zgodnie z art.14 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z późn.
zmianami (Dz.U. 2002 Nr 147, poz.1231),
b) zakaz wnoszenia i 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 niebezpiecznych przedmiotów.
24. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mają prawa wstępu na
Studniówkę.

25. Za działania niedozwolone podczas Studniówki uważa się także:
- agresję słowną i fizyczną wobec uczestników i organizatorów Studniówki,
- brak poszanowania mienia uczestników, organizatorów i Szkoły,
- brak poszanowania godności osobistej uczestników i organizatorów studniówki.
26. Uczestnicy (uczniowie i osoby im towarzyszące), którzy łamią powyższe zakazy mogą
podlegać następującym sankcjom:

-

usunięcie ze Studniówki z powiadomieniem rodzica/prawnego opiekuna,
wezwanie Policji w przypadku naruszenia zakazów, o których mowa w pkt 23 i 25,
wszczęcie procedur przewidzianych w Statucie Szkoły.

27. W przypadku uczniów mieszkających w Bursie – wydalenie ucznia ze Studniówki następuje
wraz z powiadomieniem Dyrektora Bursy (lub dyżurnego opiekuna). Jeśli uczeń jest
niepełnoletni – organizatorzy wyznaczają osobę odpowiedzialną za powrót ucznia do Bursy.
28. Obowiązkiem wychowawcy klasy maturalnej jest:
a) zapoznanie uczniów z Regulaminem Studniówki, co poświadczają oni własnoręcznym
podpisem (Zał. Nr 1),
b) posiadanie podczas Studniówki spisu telefonów, umożliwiających kontakt
z rodzicami uczniów i niepełnoletnich osób towarzyszących (Zał. Nr 3),
c) aktywna, bezpośrednia opieka nad uczniami podczas Studniówki.
29. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów uczniów biorących udział w Studniówce jest:
a) zapoznanie się z Regulaminem,
b) udostępnienie wychowawcy numeru telefonu umożliwiającego kontakt w czasie
trwania Studniówki,
c) w przypadku ucznia niepełnoletniego - złożenie oświadczenia wg wzoru w Zał. Nr 4,
d) w przypadku ucznia pełnoletniego - złożenie oświadczenia wg wzoru w Zał. Nr 5.

30. W trakcie trwania Studniówki obowiązuje zakaz opuszczania budynku, a wyjście przed
ustaloną godziną zakończenia balu jest traktowane jako zakończenie udziału w uroczystości.
31. Wcześniejsze wyjście musi zostać zgłoszone organizatorom w celu wyrejestrowania z listy
uczestników (dotyczy to także osób towarzyszących). Wraz z uczniem Studniówkę opuszcza
osoba przez niego zaproszona.

Hanna Sawicka
…………….………………………….
Pieczęć i podpis dyrektora Szkoły

