
REGULAMIN STUDNIÓWKI 

Dla uczniów III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu 

 

1. Regulamin Studniówki dla uczniów  III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu jest wewnętrznym 

zarządzeniem  Komitetu Studniówkowego (składającego się z rodziców i uczniów, działający w 

porozumieniu z dyrekcją szkoły i przedstawicielem wychowawców klas III). 

2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników studniówki. 

3. Wychowawcy klas uczestniczących w studniówce zobowiązani są do zapoznania uczniów                      

i ich rodziców z Regulaminem. 

4. W sytuacjach nie objętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa oświatowego                        

i Statutu  Szkoły. 

5. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki nr 1, nr 2, nr 3,  nr 4 i nr 5. 

 

I Zasady ogólne 

1. Organizatorem studniówki są rodzice uczniów klas trzecich III LO w Kaliszu. 

2. Przygotowanie studniówki rodzice klas trzecich III LO powierza Komitetowi Studniówkowemu 

(zwanemu w dalszej części KS). 

3. Studniówka jest imprezą zamkniętą. 

4. Uczestnictwo w studniówce ma charakter dobrowolny. 

5. Uczestnikami studniówki nie mogą być osoby anonimowe, ani osoby, które nie wyrażają zgody na 

przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa 

imprezy. 

6. Uczestnicy studniówki opuszczają imprezę po jej oficjalnym zakończeniu. 

7. Uczestnik, który opuścił studniówkę przed jej oficjalnym zakończeniem nie może być wpuszczony 

ponownie na teren imprezy, chyba, że wyrazi na to zgodę wychowawca klasy, bądź przedstawiciel 

KS. 

8. Na teren imprezy nie wolno wnosić alkoholu, żadnych środków psychoaktywnych, żadnej broni oraz 

przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy lub jej uczestników. 

9. Pieniądze i cenne przedmioty uczestnicy wnoszą na własną odpowiedzialność. 

10. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do ochrony mienia własnego i poszanowania mienia innych 

osób (cały obiekt jest monitorowany). 

11. Nadzór nad prawidłowością  wydatkowania i rozliczania składek sprawuje KS. 

11.1 Składki wnoszone przez uczestników studniówki gromadzone są na koncie studniówkowym, 

które zostało założone specjalnie w tym celu i obsługiwane przez wybrane osoby wchodzące w 

skład KS. Do obsługi konta upoważniono dwóch pełnomocników. 

11.2 KS dysponuje zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób planowy, zgodny z celem 

wpłat oraz z zachowaniem zasad jawności i przejrzystości dokonywanych operacji finansowych  

i ich dokumentacji. 

11.3 Po sfinalizowaniu Studniówki KS dokonuje publicznego rozliczenia zgromadzonych środków. 

11.4 Protokół z rozliczenia środków finansowych wraz z dokumentacją finansową zostaje u osoby 

odpowiedzialnej za finanse i  będzie do wglądu uczestników, bądź ich rodziców przez okres 30 

dni po zakończonej imprezie. 

12. Studniówka może zostać odwołana lub przesunięta z powodu niespodziewanych zdarzeń losowych 

lub innych nadzwyczajnych okoliczności (np. warunki atmosferyczne, stwierdzenie zagrożenia 

bezpieczeństwa, żałoba itd.) 



 

II Zasady szczegółowe 

1. Studniówka i odbywać się będzie w wynajętym lokalu na terenie miasta  Kalisza, traktowana będzie 

jak impreza pozaszkolna (załącznik nr 1) trwająca w godz. 19:00 – 4:00 

2. Miejsce, czas rozpoczęcia i zakończenia studniówki ustala Komitet Studniówkowy. 

3. Komitet Studniówkowy odpowiada za organizację imprezy, przygotowanie sali, wybór menu, Dj’a, 

fotografa, kamerzysty, ochrony oraz zaproszenia dla kadry pedagogicznej. 

4. Komitet Studniówkowy odpowiada za prawidłowy przebieg studniówki i bezpieczeństwo 

uczestników. 

5. Uczestnikami studniówki mogą być: 

a. uczniowie i osoby im towarzyszące, 

b. wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz osoby im towarzyszące, 

c. rodzice i opiekunowie, w tym organizatorzy imprezy, 

d. inni zaproszeni goście (np. przedstawiciele władz oświatowych, byli nauczyciele, fotograf  itp.) 

6. Uczestników obowiązują stroje wizytowe. 

7. Komitet Studniówkowy i ochrona imprezy sprawuje opiekę nad uczestnikami studniówki podczas 

trwania balu. 

8. W trakcie zabawy studniówkowej uczniowie godnie reprezentują szkołę – nie naruszają Statutu 

Szkoły. 

9. Uczestnicy Studniówki, którzy naruszą zasady zapisane w Regulaminie muszą opuścić lokal 

w trybie natychmiastowym po powiadomieniu rodzica, w jego obecności i na koszt własny. Ponadto 

mogą być pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Poniosą oni również koszty 

ewentualnej interwencji porządkowej lub medycznej. 

 

10. Warunki udziału w studniówce  uczniów oraz osób im towarzyszących: 

10.1 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji studniówki. 

10.2 Przestrzeganie zasad uczestnictwa w imprezie i zasad bezpieczeństwa, w tym unikanie sytuacji 

prowadzących do zagrożenia zdrowia lub życia (własnego lub innych uczestników), łącznie z 

zakazem spożywania alkoholu i używania środków psychoaktywnych. 

10.3 Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji nie mają prawa wstępu na 

imprezę. 

10.4 Stosowny strój i makijaż. 

10.5 Kulturalne zachowanie, w tym przestrzeganie dobrych manier oraz wykluczenie wulgarności w 

zachowaniu i języku. 

10.6 Respektowanie wszystkich poleceń opiekunów studniówki. 

10.7 Przedłożenie zgody rodziców uczniów niepełnoletnich na udział w studniówce oraz 

zobowiązania do osobistego odbioru ucznia, w przypadku opuszczenia imprezy przed jej 

oficjalnym zakończeniem, jak i po nim. Zastosowanie ma również punkt 12.5 zasad dot. 

wychowawców. 

10.8 Przyjęcie pełnej odpowiedzialności za osobę towarzyszącą uczniowi oraz za skutki wynikające z 

jej celowych lub niezamierzonych działań. 

10.9 Terminowe wniesienie składki w wysokości określonej przez KS. 

10.10 Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące zobowiązani są podać najpóźniej do końca   

listopada wychowawcom klas dane osobowe zapraszanych partnerów. W przypadku 

partnerów niepełnoletnich również pisemną zgodę ich  rodziców na udział w studniówce 

(załącznik nr 3). W przypadku zmiany osoby towarzyszącej uczniowie zobowiązani są do 

aktualizacji jej danych personalnych najpóźniej do końca grudnia 2019r. Dane osobowe, 



zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, nie będą nikomu udostępniane i służą 

wyłącznie do celów organizacyjnych. 

10.11 Uczniowie odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez 

siebie lub osoby przez nie zaproszone. 

10.12 Uczeń (lub osoba mu towarzysząca), wychodząc ze studniówki przed zakończeniem zabawy, 

zobowiązany jest poinformować o tym Komitet Studniówkowy lub wychowawcę. Wyjście 

traktowane jest jako zakończenie udziału w uroczystości. Powrót do budynku nie jest możliwy 

z wyjątkiem szczególnych przypadków. 

10.13 Za odstępstwa od zasad grożą następujące sankcje: 

10.13.1 Usunięcie z imprezy na koszt rodziców ucznia. 

 

11. Zasady dotyczące wychowawców: 

11.1 Wychowawcy służą radą i pomocą rodzicom przy organizacji zabawy studniówkowej oraz 

zapoznają uczniów i ich rodziców z wewnętrznym regulaminem imprezy. 

11.2 Wychowawcy przed studniówką zobowiązani są do zebrania dokumentacji związanej ze 

studniówką, która stanowi załączniki będące integralną częścią Regulaminu i przekazania    ich 

przedstawicielowi Komitetu Studniówkowego. 

11.3 Gromadzą zgody rodziców na uczestnictwo w studniówce niepełnoletnich uczniów naszej 

szkoły oraz niepełnoletnich osób towarzyszących. 

11.4 Załączniki nr 4 i nr 5 Komitet Studniówkowy ma ze sobą w czasie studniówki. 

12. Zasady dotyczące rodziców: 

13.1 Rodzice uczniów biorących udział w studniówce powinni podać wychowawcom numery  

        telefonów  umożliwiające natychmiastowy kontakt z nimi w czasie Studniówki. 

13.2 Rodzice zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom bezpieczny dojazd na studniówkę  i        

        powrót do domu. 

13.3 Rodzice uczniów niepełnoletnich zobowiązani są dostarczyć do wychowawcy klasy zgodę     

        na uczestnictwo dziecka w studniówce. 

13.4 Rodzice dyżurujący podczas studniówki powinni kontrolować przestrzeganie regulaminu  

        przez uczestników zabawy. W razie stwierdzenia złamania regulaminu przez uczniów fakt    

        ten powinni zgłosić przedstawicielowi Komitetu  Studniówkowego oraz Wychowawcy  

        klasy. 

                 13.5 W przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu KS jest zobowiązany zawiadomić o       

incydencie rodziców i spowodować, by uczeń zakończył swój   udział w studniówce. 

 13.6 Rodzice dyżurujący na studniówce przy wejściu na imprezę sprawdzają tożsamość osób  

        wchodzących  i zgodność z listą uczestników. 

 

III Postanowienia końcowe 

1. Regulamin został zaakceptowany przez Komitet Studniówkowy,  Dyrektora Szkoły, Radę Rodziców. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia po zatwierdzeniu. 

 

 

Załącznik 1 



Zakres obowiązków młodzieży dot. przygotowania studniówki 

1. Część  artystyczną przygotowują uczniowie klas III wraz z wychowawcami. 

2. Młodzież wybiera styl dekoracji , wzór zaproszeń, winietek i numeracji stolików. 

Wybór następuje poprzez ankiety, w których uczestniczą wszyscy uczniowie klas trzecich. 

3. Zaproszenia powinny być wręczane wszystkim zaproszonym gościom w jednakowym terminie 

(początek grudnia 2019r.) 

4. Wychowawca zapraszany jest przez swoich wychowanków. 

 

Obowiązki Rodziców na studniówce 

1. Nad uczniami na studniówce opiekę sprawują wyznaczeni  rodzice. 

2. Komitet Studniówkowy zobowiązany jest zgłosić wychowawcom nazwiska rodziców sprawujących 

opiekę na studniówce. 

3. Rodzice pełnią dyżur podczas trwania imprezy: na korytarzach, w toaletach, w szatni, przy wejściu i 

na Sali. 

4. Rodzice zobowiązani są pełnić opiekę nad uczniami wychodzącymi, w razie potrzeby na zewnątrz 

budynku. 

5. Dyżurujący na studniówce rodzice zobowiązani są do powiadomienia rodziców ucznia usuniętego  

ze studniówki (transport zabezpieczają rodzice ucznia we własnym zakresie lub pokrywają koszty 

przejazdu ucznia taksówką).  

6. KS podczas Studniówki ma  listę adresów i numerów telefonów rodziców uczniów. 

7. W sytuacji konfliktowej rodzice mogą zgłosić się o pomoc do wychowawcy . 

Obowiązki wychowawców i nauczycieli 

1. Wychowawca zobowiązany jest zapoznać klasę oraz rodziców z zasadami organizacji 

studniówki. 

2. Wychowawca podczas balu wspomaga KS.  

3. Wychowawcy w porozumieniu z dyrekcją podejmują, w razie potrzeby, decyzję o sankcjach 

dotyczących  ucznia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

 

POTWIERDZENIE AKCEPTACJI REGULAMINU  
I ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH NA STUDNIÓWCE PRZEZ UCZNIÓW 

w III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu 
 
 
Imię i nazwisko ucznia:  
 
……………………………………………………………………………………….……………...  
 
Klasa ……………..……… 
 
 

Ja, niżej podpisany/-a, oświadczam, że zapoznałem/am* się z regulaminem studniówki 
w III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu i w całości go akceptuję. 
 

* ( niepotrzebne skreślić) 

 
 
 

…………………………………………….. 
podpis ucznia szkoły 

 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik 2 
 

POTWIERDZENIE AKCEPTACJI REGULAMINU 
I ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH NA STUDNIÓWCE PRZEZ UCZNIÓW 

w III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu 
 
 
Imię i nazwisko ucznia:  
 
……………………………………………………………………………………….……………...  
 
Klasa ……………..……… 
 
 

Ja, niżej podpisany/-a, oświadczam, że zapoznałem/am* się z regulaminem studniówki 
w III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu i w całości go akceptuję. 
 

* ( niepotrzebne skreślić) 

 
 
 

…………………………………………….. 
podpis ucznia szkoły 



Załącznik 3 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA 
w III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu 

biorących udział w Studniówce 

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………………………….……………...  

Klasa ……………..……… 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am* się z Regulaminem Studniówki w III LO im. Mikołaja Kopernika  w Kaliszu. 

2. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego niepełnoletniego syna/córki*w imprezie. 

3. W razie niewłaściwego zachowania mojego syna/córki* podczas studniówki zobowiązuję 

się do niezwłocznego odebrania dziecka ze Studniówki. 

4. Wyrażam zgodę na dojazd mojej mojego syna/córki* na studniówkę własnym środkiem   

transportu/innym. 
* ( niepotrzebne skreślić) 

 

podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

Załącznik 3 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA 
w III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu 

biorących udział w Studniówce 

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………………………….……………...  

Klasa ……………..……… 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am* się z Regulaminem Studniówki w III LO im. Mikołaja Kopernika  w Kaliszu. 

2. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego niepełnoletniego syna/córki*w imprezie. 

3. W razie niewłaściwego zachowania mojego syna/córki* podczas studniówki zobowiązuję 

się do niezwłocznego odebrania dziecka ze Studniówki. 

4. Wyrażam zgodę na dojazd mojej mojego syna/córki* na studniówkę własnym środkiem  

transportu/innym. 
* ( niepotrzebne skreślić) 

 

podpis rodzica/opiekuna 



Załącznik 4 

WYKAZ UCZNIÓW ORAZ  OSÓB TOWARZYSZĄCYCH UCZNIOM KLAS TRZECICH 
Klasa ………… 

L.p. Nazwisko i imię ucznia Nazwisko i imię osoby 
towarzyszącej 

Adres  osoby 
towarzyszącej 

Nr telefonu rodzica 
osoby towarzyszącej 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6  
 

   

7  
 

   

8  
 

   

9  
 

   

10  
 

   

11  
 

   

12  
 

   

13  
 

   

14  
 

   

15  
 

   

16  
 

   

17  
 

   

18  
 

   

19  
 

   

20  
 

   

21  
 

   

22  
 

   

23  
 

   

24  
 

   



25  
 

   

26  
 

   

27  
 

   

28  
 

   

29  
 

   

30  
 

   

31  
 

   

32  
 

   

33  
 

   

34  
 

   

35  
 

   

/wypełniamy drukowanymi literami/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 5 

WYKAZ TELEFONÓW RODZICÓW UCZNIÓW  
Klasa ………… 

L.p. Nazwisko i imię ucznia Numer telefonu 
rodziców/prawnych 

opiekunów 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

/wypełniamy drukowanymi literami/ 


