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REGULAMIN STUDNIÓWKI 

 XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Johanna Wolfganga Goethego 
Zasady ogólne  

1. Regulamin studniówki w XLIX LO w Warszawie jest wewnętrznym zarządzeniem dyrektora 

szkoły, określającym sprawy porządkowe dotyczące organizacji w/w uroczystości.  

2. Regulamin jest spójny z prawem oświatowym i Statutem Szkoły.  

3. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników studniówki.  

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

5. Uczniowie, rodzice i Komitet Organizacyjny potwierdzają własnoręcznym podpisem akceptację 

Regulaminu  

6. W sytuacjach nieobjętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa oświatowego i Statutu 

Szkoły.  

  

 
Zasady szczegółowe  

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

2. Organizatorami studniówki są rodzice klas III, których reprezentuje Komitet Organizacyjny, 

odpowiedzialny za przygotowanie i przebieg uroczystości, utrzymujący stały kontakt z dyrektorem 

szkoły i wychowawcami klas.  

3. W przypadku, gdy uroczystość odbywa się poza szkołą, Komitet Organizacyjny zobowiązany jest 

do poinformowania odpowiednich służb (policja, straż miejska) o miejscu i terminie studniówki.  

4. Komitet Organizacyjny odpowiada za przygotowanie uroczystości, jej prawidłowy przebieg, 

bezpieczeństwo uczestników, a także dokonanie wszelkich rozliczeń finansowych wynikających z 

organizacji studniówki.  

5. Komitet Organizacyjny i wyznaczeni przez Komitet Organizacyjny rodzice uczniów klas III 

sprawują opiekę nad uczestnikami studniówki podczas trwania balu.  

6. Do uczestnictwa w studniówce uprawnia zaproszenie, przekazane przez Komitet Organizacyjny.  

7. Uczestnicy balu zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w 

miejscach publicznych.  

8. Uczniowie uczestniczący w studniówce oraz osoby przez nich zaproszone podporządkowują się 

zaleceniom dyrektora szkoły, wychowawców oraz Komitetu Organizacyjnego.  

9. Strój uczestnika studniówki powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wzorcom kulturowym, nie 

może budzić żadnych zastrzeżeń organizatorów studniówki i powinien podnosić rangę uroczystości.  

10. W studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych i zaproszone przez nich osoby 

towarzyszące oraz dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, a także inni 

zaproszeni goście (np. władze oświatowe).  

11. Uczniowie ponoszą pełną odpowiedzialność za zaproszone przez siebie osoby towarzyszące.  

12. Uczestniczący w studniówce uczniowie zobowiązani są, najpóźniej na 14 dni przed uroczystością, 

do podania organizatorom oraz wychowawcom klas danych osób towarzyszach (imię i nazwisko, 

adres zamieszkania, numer telefonu do rodzica/prawnego opiekuna – dotyczy osób niepełnoletnich). 

Dane, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, nie są nikomu udostępniane i służą wyłącznie 

celom organizacyjnym. 

13. Uczniowie odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez siebie lub 

przez osoby im towarzyszące.  

14. Podczas trwania studniówki obowiązuje:  

a) całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, 

b) całkowity zakaz używania środków odurzających (narkotyki, tzw. dopalacze, itp.), 

c) zakaz palenia papierosów – zgodnie z nowelizacją z dnia 8.04.2010r., 

d) zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów, 



e) zakaz opuszczania budynku – wyjście traktowane jest, jako zakończenie udziału w 

uroczystości.  

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

16. Zakazane jest wnoszenie alkoholu do lokalu, w którym odbywa się studniówka. Organizatorzy i 

osoby przez nich upoważnione mają prawo i obowiązek skonfiskowania wnoszonego alkoholu.  

17. Uczestnicy studniówki, którzy naruszą zasady zapisane w Regulaminie muszą opuścić lokal w 

trybie natychmiastowym z powiadomieniem rodzica i na koszt rodzica. Ponadto mogą zostać 

pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej i karnej z poniesieniem kosztów interwencji służb 

porządkowych i medycznych włącznie. 

18. Rodzice uczniów biorących udział w studniówce powinni podać wychowawcom numery 

telefonów, umożliwiające natychmiastowy kontakt z nimi podczas imprezy.  

19. Uczestnicy studniówki, w trakcie trwania imprezy nie mogą poruszać się poza miejscem 

wyznaczonym przez organizatorów studniówki. Nieakceptowane jest wchodzenie na wyższe piętra 

hotelowe, przebywanie w pomieszczeniach nieudostępnionych przez hotel na czas studniówki oraz 

korzystanie z pokoi hotelowych (zachowanie takie traktowane będzie, jako zakończenie udziału w 

imprezie i skutkować będzie wezwaniem rodziców do odbioru ucznia lub osoby towarzyszącej). 

20. Rodzice uczniów mogą uczestniczyć w części oficjalnej studniówki, zajmując miejsca w 

wyznaczonej do tego celu części hotelu.   

21.Osoby nieposiadające zaproszenia (rodzice, inne osoby) po zakończeniu poloneza zobowiązane są 

do opuszczenia budynku, w którym odbywa się studniówka.  
22. Osoby niemogące uczestniczyć w balu do końca zobowiązane są wcześniej złożyć pisemne 

oświadczenie rodziców określające godzinę wyjścia jak również zaznaczone czy uczeń wraca na 

własną odpowiedzialność czy tez zostaje odebrany przez rodzica lub opiekuna. Zasada ta obowiązuje 

nawet pełnoletnich uczniów.  

23. Po zakończeniu studniówki rodzice odbierają młodzież z sali lub uczniowie wracają na własną 

odpowiedzialność zgodnie z wcześniej złożoną deklaracją rodziców.  
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