Regulamin Studniówki
Liceum Ogólnokształcącego
im. Pawła Stalmacha w Wiśle
Postanowienia ogólne
§1

1. Studniówka jest imprezą szkolną organizowaną przez rodziców uczniów klas trzecich w
porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i wychowawcą oddziału.
2. Studniówka odbywa się poza Szkołą, w miejscu, dniu i o godzinie ustalonych w umowie zawartej
między przedstawicielem rodziców uczniów klas trzecich a właścicielem lokalu.
3. W Studniówce uczestniczą:
a) uczniowie klas trzecich i osoby im towarzyszące (ich dane osobowe należy podać wychowawcy)
b) zaproszeni nauczyciele,
c) przedstawiciele rodziców uczniów każdej klasy trzeciej.
4. Uczestników Studniówki obowiązuje strój wizytowy.
5.

Rodzice

ponoszą

odpowiedzialność

za

przywóz

ucznia

na

Studniówkę

i jego powrót do domu.
6. W czasie trwania Studniówki opiekę nad uczniami sprawują przedstawiciele rodziców.
7. Niepełnoletni uczestnicy Studniówki muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w
imprezie.
Obowiązki, odpowiedzialność uczestników
§2
1. Uczniowie Szkoły zapraszający osoby towarzyszące są zobowiązani do zapoznania ich
z regulaminem Studniówki.
2. Uczniowie odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez siebie
lub przez osoby im towarzyszące.
3. Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, w czasie trwania Studniówki uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania
alkoholu i stosowania innych używek.

Naruszenie regulaminu
§3
1. W czasie trwania Studniówki nauczyciele wychowawcy posiadają spis telefonów umożliwiający
nawiązanie kontaktu z rodzicami uczniów swojej klasy.
2. Niezastosowanie się do zapisów regulaminu będzie uwzględnione przy ocenianiu zachowania
ucznia.
3. W przypadku naruszenia przez ucznia niepełnoletniego lub osobę mu towarzyszącą
(niepełnoletnią) postanowień regulaminu, nauczyciel wychowawca jest zobowiązany zawiadomić o
zaistniałym incydencie rodziców.
4. Rodzic ucznia niepełnoletniego naruszającego regulamin jest zobowiązany do niezwłocznego
odebrania dziecka ze Studniówki.
5. W przypadku odmowy odebrania dziecka ze Studniówki przez rodzica lub braku kontaktu z
rodzicem ucznia nauczyciel wychowawca może powiadomić odpowiednie służby.
6.

W

przypadku
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pełnoletniego

nieprzestrzeganie

ustaleń

regulaminu

skutkuje

powiadomieniem odpowiednich służb.
Postanowienia końcowe
§4
1. Uczestnicy Studniówki są zobowiązani do przestrzegania regulaminu Studniówki oraz
postanowień Statutu Szkoły.
2. Uczniowie potwierdzają podpisem zapoznanie się z regulaminem Studniówki.

