
REGULAMIN  STUDNIÓWKI  2020 

uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach 
 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949), 

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 

oraz z 2017r. poz. 2245 i 2439), 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z 2009r. Nr 139, poz. 1130, z 2010r.  

Nr 215, poz. 1408 oraz z 2011r. Nr 161, poz. 968), 

Statut VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. 

Regulamin Rady Rodziców VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach 

 

1. Studniówka jest tradycyjną zabawą szkolną organizowaną przez rodziców uczniów klas maturalnych, których 

reprezentuje Komitet Studniówkowy utrzymujący stały kontakt z Dyrektorem Szkoły i Wychowawcami klas. 

2. Termin i miejsce studniówki: Best Western GRAND Hotel w Kielcach, 4 stycznia 2020r. w godz. 19.00  

– 5.00 

3. Komitet Studniówkowy zobowiązany jest do poinformowania odpowiednich służb o miejscu i terminie 

Studniówki. 

4. Zadaniem Komitetu Studniówkowego jest przygotowanie Studniówki i czuwanie nad jej prawidłowym 

przebiegiem. 

5. Wychowawcy powinni mieć przy sobie listę uczestników wraz z numerami telefonów ich rodziców, co 

umożliwi kontakt z rodzicami uczniów konieczny w przypadku naruszenia przez nich niniejszego 

Regulaminu. 

6. Uczestnicy Studniówki są zobowiązani do przestrzegania Statutu szkoły oraz ogólnie przyjętych norm 

zachowania  

w miejscach publicznych. 

7. Wszyscy uczestnicy Studniówki w czasie jej trwania zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom 

Dyrektora Szkoły, wychowawców oraz Komitetu Studniówkowego. 

8. Strój uczestnika Studniówki powinien podnosić rangę uroczystości. 

9. W przypadku zaistnienia podczas Studniówki szkody na osobie lub mieniu odpowiedzialność w tym zakresie 

regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

10. W Studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych oraz zaproszeni przez nich goście i osoby 

towarzyszące. 

11. Uczestniczący w studniówce uczniowie dostarczają organizatorom studniówki wypełniony Załącznik 3  

niniejszego regulaminu najpóźniej dwadzieścia jeden dni przed imprezą i potwierdzają zapoznanie się  

z Regulaminem własnoręcznym podpisem (Załącznik 1 niniejszego regulaminu). 

12. Komitet Studniówkowy najpóźniej na 21 dni przed terminem studniówki przekazuje wychowawcom klas listy 

uczestników, a wychowawcy omawiają z uczniami regulamin imprezy na godzinach z wychowawcą. 

13. Podczas trwania Studniówki obowiązuje całkowity zakaz: 

1)      wnoszenia i spożywania narkotyków, dopalaczy, innych substancji odurzających i alkoholu (osoby 

będące pod wpływem tych środków nie będą mogły uczestniczyć w imprezie); 

2)      wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów; 

3)      opuszczania terenu Best Western Grand Hotel w trakcie trwania balu (osoby, które opuszczą hotel, nie 

będą do niego ponownie wpuszczone); osoby opuszczające lokal przed zakończeniem imprezy są 

zobowiązane do poinformowania o tym fakcie rodziców i/lub wychowawców klas; 

14. Uczestnik Studniówki, który naruszy zasady organizacji i przebiegu imprezy zobowiązany jest do 

natychmiastowego opuszczenia lokalu. 

15. Uczestnik Studniówki ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez niego szkody  

i zniszczenia powstałe w trakcje trwania studniówki w miejscu jej organizacji.  

16. W przypadku osoby, która w dniu imprezy nie ukończyła 18 roku życia, po zakończeniu Studniówki jej 

opiekun prawny jest zobowiązany do osobistego odebrania uczestnika. Dopuszcza się samodzielny powrót 

tylko i wyłącznie w przypadku wcześniejszego przekazania pisemnej zgody opiekuna prawnego (Załącznik 2 

niniejszego regulaminu). 

17. Rodzice dyżurujący podczas Studniówki powinni zwracać uwagę na przestrzeganie regulaminu przez 

uczestników imprezy, a w razie złamania regulaminu powiadomić o tym fakcie wychowawcę i dyrektora 

szkoły. 

18. Komitet Studniówkowy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. 

19. Kwestie nieujęte w regulaminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego i Statut Szkoły. 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-01-2018&qplikid=371&qtytul=ustawa%2Do%2Dwychowaniu%2Dw%2Dtrzezwosci%2Di%2Dprzeciwdzialaniu%2Dalkoholizmowi
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=17-01-2018&qindid=371&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2017&qpnr=2245&qppozycja=2245
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=17-01-2018&qindid=371&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2017&qpnr=2439&qppozycja=2439
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-01-2018&qplikid=52&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dbezpieczenstwa%2Di%2Dhigieny%2Dw%2Dpublicznych%2Di%2Dniepublicznych
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-01-2018&qplikid=52&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dbezpieczenstwa%2Di%2Dhigieny%2Dw%2Dpublicznych%2Di%2Dniepublicznych
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=17-01-2018&qindid=52&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2009&qpnr=139&qppozycja=1130
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=17-01-2018&qindid=52&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2010&qpnr=215&qppozycja=1408
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=17-01-2018&qindid=52&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2011&qpnr=161&qppozycja=968

