
REGULAMIN STUDNIÓWKI ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH 

 im. POLSKICH RYBAKÓW I MARYNARZY W KOŁOBRZEGU. 

 

 

Zasady ogólne 

1. Studniówka jest uroczystością wynikającą z tradycji polskiej edukacji. 

2. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników Studniówki. 

3. W sytuacjach nie objętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa 

oświatowego, Statutu Szkoły. 

 

Zasady szczegółowe 

1. Organizatorami studniówki są rodzice uczniów klas maturalnych, których 

reprezentuje   Komitet    Organizacyjny,    utrzymujący    stały    kontakt  z 

dyrektorem szkoły i wychowawcami klas. 

2. Komitet Organizacyjny odpowiada za organizację imprezy, jej prawidłowy przebieg 

i bezpieczeństwo uczestników. 

3. Uczestnikami Studniówki mogą być: 

       a. uczniowie i osoby im towarzyszące – pełnoletnie. Osoby towarzyszące 

niepełnoletnie, mogą uczestniczyć w uroczystości pod warunkiem dostarczenia 

oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów 

       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.) 

4. Do uczestnictwa w Studniówce uprawnia zaproszenie, przekazane przez Komitet 

Organizacyjny. 

5. Osoby nie posiadające zaproszenia (rodzice, inne osoby) po zakończeniu poloneza 

zobowiązane są do opuszczenia budynku, w którym odbywa się Studniówka. 

6. Uczestnicy zabawy są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm 

zachowania w miejscach publicznych. 

7. W przypadku zaistnienia podczas studniówki szkody na osobie lub mieniu 

odpowiedzialność w tym zakresie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

8. W czasie Studniówki obowiązuje zakaz picia alkoholu , palenia tytoniu i stosowania 

wszelkich  środków psychoaktywnych. 

9. Osoby będące pod wpływem alkoholu nie mają prawa wstępu na imprezę. 

10. Uczestnicy Studniówki, którzy naruszą zasady zapisane w regulaminie, mogą zostać 

usunięci ze Studniówki na wniosek dyrekcji, wychowawców, rodziców lub obsługę 

lokalu. 

11. Uczestnicy Studniówki podporządkowują się procedurom regulującym pracę 

obiektu, w którym odbywa się Studniówka. 

12. Bezwzględny zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych przedmiotów 

niebezpiecznych. 



Zasady dotyczące wychowawców i nauczycieli 

1. Wychowawcy klas maturalnych uczestniczą w Studniówce do jej zakończenia. 

2. Wychowawcy mają przy sobie spis telefonów, umożliwiający kontakt z 

poszczególnymi rodzicami. 

Zasady dotyczące rodziców 

1. Rodzice uczniów biorących udział w Studniówce powinni podać wychowawcom 

numery telefonów, umożliwiające natychmiastowy kontakt z nimi w czasie Studniówki. 

2. Rodzice organizują dyżury podczas Studniówki w celu sprawowania opieki nad 

uczniami. 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin został zatwierdzony przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia. 

3. Wychowawcy klas uczestniczących w Studniówce zobowiązani są do zapoznania 

uczniów z regulaminem, a uczniowie do potwierdzenia własnoręcznym podpisem 

przyjęcia go do wiadomości i zapoznania z nim osób towarzyszących. 

 

 

Załączniki do regulaminu: 

1. Lista osób uczestniczących wraz z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem 

studniówki. 

2. Oświadczenie rodziców/opiekunów osób niepełnoletnich. 

 


