PROCEDURA
ORGANIZOWANIA DYSKOTEK SZKOLNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 11
IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PŁOCKU
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Dyskoteki szkolne organizowane są w dni powszednie z wyłączeniem piątków.
Dyskoteki dla klas 1 – 3 trwają najpóźniej do godz. 1400.
00
Dyskoteki dla klas 4 – 8 zaczynają się po zakończeniu zajęć i trwają najpóźniej do godz. 19 .
Szkoła nie zapewnia opieki podczas powrotu uczniów do domu po dyskotekach.
Na tydzień przed planowaną dyskoteką należy poinformować nauczycieli oraz ustalić osoby
odpowiedzialne za sprzęt muzyczny i porządek po dyskotece. Wychowawcy informują
uczniów o terminie dyskoteki oraz przekazują uczniom deklaracje uczestnictwa w dyskotece.
Uczniowie, którzy na I semestr uzyskali ocenę naganną nie mogą brać udziału w szkolnych
dyskotekach odbywających się w II semestrze.
Co najmniej na trzy dni przed dyskoteką osoby odpowiedzialne za jej przeprowadzenie
zawiadamiają Straż Miejską.
Najpóźniej na dwa dni przed planowaną dyskoteką uczniowie przynoszą do wychowawcy
deklarację uczestnictwa podpisaną przez Rodziców (załącznik nr 2). Deklaracje wychowawca
przechowuje w dokumentacji klasowej.
Najpóźniej na dzień przed planowaną dyskoteką wychowawcy dostarczają listy uczniów do
opiekuna Samorządu Uczniowskiego (załącznik nr 1).
W czasie dyskoteki przynajmniej jeden nauczyciel pełni dyżur przy drzwiach wejściowych,
a pozostali wyznaczenia do dyżuru pełnią go przy sali gimnastycznej lub stołówce szkolnej
oraz na dolnym korytarzu.
Nauczyciele dyżurujący przy drzwiach wejściowych sprawdzają listę obecności uczniów
będących na dyskotece oraz zapisują czas wyjścia ucznia, który wcześniej wychodzi ze
szkolnej dyskoteki.
Pracę nauczycieli wspomaga Rada Rodziców. Rodzice, którzy wcześniej zadeklarowali
pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu dyskoteki szkolnej, pełnią dodatkowe dyżury.
Po zakończeniu dyskoteki osoby odpowiedzialne za sprzęt i porządek zabezpieczają sprzęt
muzyczny oraz doprowadzają pomieszczenie, w którym odbywała się dyskoteka do
porządku.
Nauczyciele – opiekunowie kończą swój dyżur w momencie opuszczenia budynku szkoły
przez ostatniego ucznia.

Załączniki:
1. Lista uczestników dyskoteki szkolnej.
2. Zgoda Rodzica na uczestnictwo w dyskotece szkolnej.

Załącznik nr 1

Oddział..............
Lista uczestników dyskoteki szkolnej
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Imię i nazwisko

Obecność

Godzina wcześniejszego
wyjścia z dyskoteki

Załącznik nr 2

Zgoda na uczestnictwo w dyskotece szkolnej
Wyrażam zgodę na uczestnictwo
……………......................................………………………………………………………....…
ucznia/uczennicy oddziału ………………. w dyskotece szkolnej, która odbędzie się
w dniu ………..…. w godzinach od …… do ….. .
Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu po dyskotece.
……………………………….
Podpis rodzica/opiekuna

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11
im. Bolesława Chrobrego w Płocku, adres: 09-402 Płock, ul. Kochanowskiego 11, tel. 24 364 77 80, e-mail
sekretariat@sp11plock.pl
Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych swoich i swego dziecka, ich poprawienia lub sprostowania,
zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej rodo.sp11plock.pl

