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Regulamin Studniówki 

XXI Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Lublinie 

w roku szkolnym 2019/2020 

 

§1 

Zasady ogólne 

 

1. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji. 

2. Regulamin jest spójny z prawem oświatowym i Statutem szkoły, obowiązuje 
wszystkich uczestników imprezy, a w szczególności uczniów i osoby im 
towarzyszące. 

3. W trakcie trwania Studniówki obowiązują przepisy szkolne.  

4. Ceremoniał imprezy musi pozostawać w zgodzie z przyjętym programem 
wychowawczym szkoły. 

5. Studniówkę organizuje Komitet Organizacyjny Studniówki, zwany dalej Komitetem 
Organizacyjnym, wyłoniony spośród rodziców uczniów klas maturalnych 
(załącznik nr 5).  

6. Komitet Organizacyjny współpracuje z Dyrektorem szkoły, wychowawcami klas 
oraz wyłonionymi przedstawicielami klas maturalnych.  

7. Komitet Organizacyjny przedstawia Dyrektorowi szkoły propozycję miejsca i 
terminu Studniówki. 

8. Studniówka jest organizowana w sobotę. 

9. Uczestnikami Studniówki mogą być: 

• uczniowie klas maturalnych i osoby im towarzyszące, 

• wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły wraz z osobami 
towarzyszącymi, 

• rodzice i opiekunowie (w tym organizatorzy imprezy), 

• delegacje uczniów klas drugich, 

• inni zaproszeni goście (np. przedstawiciele władz oświatowych, byli 
nauczyciele, fotograf, kamerzyści, zespół muzyczny). 

10. Za bezpieczeństwo uczestników Studniówki odpowiada Komitet Organizacyjny w 
porozumieniu z Właścicielem/Zarządcą lokalu, w którym odbywa się Studniówka 
oraz Dyrektorem szkoły. 

11. Uczniowie oraz osoby towarzyszące potwierdzają własnoręcznym podpisem 
akceptację Regulaminu (załącznik nr 1 i 2). 
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12. Rodzice/prawni opiekunowie osób niepełnoletnich podpisują zgodę oraz 
oświadczenie (załącznik nr 3) w związku z udziałem ich dzieci/podopiecznych w 
Studniówce.  

13. W sytuacjach nie objętych poniższymi postanowieniami obowiązują przepisy 
prawa powszechnie obowiązującego, Statutu szkoły oraz Kodeksu Cywilnego. 

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

 

§2 

Zasady szczegółowe 

 

1. Komitet Organizacyjny ustala termin i miejsce Studniówki.  

• termin: 15 lutego 2020 r.  

• miejsce: In Between Hotel, adres: Panieńszczyzna 15P, 21-002 Jastków. 

2. Czas rozpoczęcia: godzina 19:00 (możliwość przybycia od godz.16:00), czas 
zakończenia: godzina 6:00. 

3. Komitet Organizacyjny odpowiada za organizację i prawidłowy przebieg imprezy.  

4. Uczestniczący w Studniówce uczniowie są zobowiązani najpóźniej na 10 dni 
przed terminem Studniówki: 

• zebrać i przekazać wychowawcy klasy dane osób towarzyszących zgodnie 
z wzorem stanowiącym zał. nr 4 niniejszego Regulaminu. Dane, zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych, nie będą nikomu udostępniane i 
służą wyłącznie celom organizacyjnym. Podanie danych osobowych oraz 
zgoda na utrwalanie i nieodpłatne, wielokrotne przetwarzanie i 
rozpowszechnianie wizerunku są dobrowolne. 

• dostarczyć wychowawcom podpisane oświadczenia: ucznia, osoby 
towarzyszącej lub rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej. 

5. Wychowawca klasy przekazuje komplet podpisanych oświadczeń wraz z listą 
uczniów i osób towarzyszących (załącznik nr 4) Komitetowi organizacyjnemu na 8 
dni przed Studniówką. 

6. Wszystkie w/w dokumenty zawierające dane osobowe udostępnione Komitetowi 
organizacyjnemu zostaną zniszczone po 14 dniach od zakończenia Studniówki. 

7. Do udziału w Studniówce uprawnia potwierdzenie uczestnictwa przez osoby 
zgłoszone na liście obecności. W celu identyfikacji uczestnicy znajdujący się na 
liście obecności powinni posiadać dokument tożsamości. 
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8. Osoby nie będące na liście uczestników (rodzice, inne osoby) po zakończeniu 
poloneza zobowiązane są do opuszczenia budynku, w którym odbywa się 
Studniówka. 

9. Uczestnicy balu zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm 
zachowania w miejscach publicznych. 

10. Uczniowie uczestniczący w Studniówce oraz osoby przez nich zaproszone w 
czasie trwania Studniówki mają obowiązek podporządkowania się zaleceniom 
Komitetu Organizacyjnego. 

11. Uczniowie oraz ich rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za zaproszonych 
gości – osoby towarzyszące uczniowi. 

12. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów odpowiadają finansowo za szkody 
wyrządzone przez ucznia lub przez osoby towarzyszące uczniowi. 

13. W przypadku zaistnienia podczas Studniówki szkody na osobie lub mieniu, 
odpowiedzialność w tym zakresie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

14. W trakcie trwania Studniówki uczniów i osoby im towarzyszące obowiązuje zakaz 
opuszczania budynku. W szczególnych przypadkach wymagana jest zgoda 
Komitetu Organizacyjnego. 

15. Strój uczestnika Studniówki ma mieć charakter wieczorowy, odpowiedni na 
imprezę szkolną, nie może budzić zastrzeżeń i powinien  podnosić rangę 
uroczystości. 

16. Podczas trwania Studniówki uczniów obowiązuje: 

• zakaz wnoszenia, spożywania lub przebywania pod wpływem alkoholu, 
palenia papierosów i e-papierosów, a także zażywania lub podawania 
środków odurzających – na podstawie par. 49 Statutu szkoły 

• zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych, 

• zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów 

• zakaz zachowań godzących w normy obyczajowe oraz dobre imię szkoły 

17. Zakazy, o których mowa powyżej, obowiązują także osoby towarzyszące oraz 
innych uczestników Studniówki. Osoby łamiące te zakazy oraz naruszające 
zasady Regulaminu Studniówki mogą być usunięte z imprezy oraz pociągnięte do 
odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej lub karnej. 

18. Rodzice dyżurujący podczas Studniówki (zał. nr 5) mają prawo kontrolować 
przestrzeganie Regulaminu przez uczestników zabawy. 

19. W razie rażącego naruszenia Regulaminu Studniówki interwencję podejmują 
przedstawiciele Komitetu organizacyjnego lub dyżurujący rodzice.  
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20. Przedstawiciele organizatora (dyżurujący rodzice) lub szkoły są upoważnieni do 
odebrania i zabezpieczenia niedozwolonych substancji lub przedmiotów. 

21. Komitet Organizacyjny w trakcie lub po zakończeniu Studniówki może zwrócić się 
do Dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy z informacją o niestosownym 
zachowaniu ucznia podczas imprezy lub z wnioskiem o wyciągnięcie wobec niego 
konsekwencji dyscyplinarnych. 

22. Po zakończeniu Studniówki uczestnicy wracają do domu samodzielnie lub są 
odbierani z lokalu przez rodziców/opiekunów.  

23. Osoby niepełnoletnie mogą być odebrane po Studniówce wyłącznie przez 
rodzica/opiekuna prawnego. Samodzielny powrót do domu lub w towarzystwie 
innych osób dopuszcza się wyłącznie w przypadku wcześniejszego przekazania 
pisemnej zgody opiekuna prawnego. 

24. Komitet Organizacyjny nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w 
szatni. 

 

§3 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin obowiązuje od roku szkolnego 2019/2020. 

2. Treść Regulaminu oraz wymaganych oświadczeń jest udostępniana na stronie 
internetowej szkoły. 

3. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania uczniów i rodziców z 
Regulaminem Studniówki. 

4. Koszty związane z przygotowaniem Studniówki ustala Komitet Organizacyjny. 
Zdeklarowani uczestnicy wpłacają składki pieniężne wg harmonogramu i w 
sposób ustalony przez Komitet Organizacyjny.  

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Studniówce po upływie 10 dni przed jej 
terminem uiszczone wpłaty nie będą zwracane. 

6. Komitet Organizacyjny jest odpowiedzialny za finansowe rozliczenie organizacji 
Studniówki najpóźniej do końca marca danego roku szkolnego. 

7. Zmiany w Regulaminie wprowadza Komitet Organizacyjny w porozumieniu z 
Dyrektorem szkoły. 

 

 

Dyrektor szkoły      Komitet Organizacyjny Studniówki 


