
 
Regulamin Studniówki  

w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich w Krakowie 
 

I. ZASADY OGÓLNE 

1. Studniówka jest uroczystością szkolną. Wynika ona z tradycji polskiej edukacji. 
2. Miejsce studniówki –…………………………………………………………………………….. 
3. Lokal - ……………………………………………………………………………………………. 
4. Termin – ………………………………………………………………………………………….. 
5. Czas trwania – od godziny ….. do …… 
6. Regulamin studniówki – wewnętrzne zarządzenie dyrektora szkoły, określające sprawy porządkowe  

dotyczące organizacji przebiegu imprezy. Regulacja dyscyplinująca zachowania wszystkich 
uczestników studniówki: pełnoletnich i niepełnoletnich. 

7. Komitet Organizacyjny – wszelkie osoby – rodzice/opiekunowie prawni powołani do składu  
w wyniku deklaracji własnej podejmowania decyzji organizacyjnych w sprawach studniówki. 

8. Uczestnicy studniówki/organizatorzy oraz goście – maturzyści, kierownictwo szkoły, wychowawcy 
klas, nauczyciele, inni pracownicy szkoły wraz z osobami towarzyszącymi oraz rodzice/prawni 
opiekunowie. 

9. Osoby niepełnoletnie – uczestnikami studniówki mogą być osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców/ 
prawnych opiekunów wyrażoną na piśmie i złożoną na ręce wychowawcy. 

10. Komitet Organizacyjny zbiera fundusze związane z organizacją imprezy, po jej zakończeniu dokonuje 
ich rozliczenia i podaje do wiadomości rodzicom uczniów klas maturalnych po studniówce (podczas 
zebrania z rodzicami lub drogą mailową). 

11. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania uczniów i rodziców z regulaminem. Uczniowie  
i Komitet Organizacyjny potwierdzają własnoręcznym podpisem akceptację regulaminu. 

12. W sytuacjach nie objętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa oświatowego  
i Statutu Szkoły. 

13. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki (Nr 1, 2, 3) 

II. ZASADY SZCZEGÓŁOWE 

1. Organizatorami studniówki są  rodzice uczniów klas IV, których reprezentuje Komitet Organizacyjny 
odpowiedzialny za przygotowanie i przebieg uroczystości. Komitet ten jest zobowiązany do stałego 
kontaktu z Dyrektorem szkoły i wychowawcami. 

2. Do uczestnictwa w studniówce uprawnia zaproszenie, wręczone osobie zapraszanej przez 
członka/członków komitetu organizacyjnego lub w ich imieniu. 

3. O udziale w studniówce osób bez potwierdzonego w ustalonym terminie zaproszenia, może 
zdecydować komitet organizacyjny. 

4. Przewodniczący samorządów klas maturalnych  najpóźniej na 7 dni przed terminem studniówki 
przekazują wychowawcom  ostateczne listy uczniów uczestniczących w uroczystości i osób im 
towarzyszących wraz z danymi osobowymi (punkt 17) 

5. Wszelkie osoby niezaproszone do udziału w studniówce będą mogły jedynie być obserwatorami 
rozpoczynającego imprezę tradycyjnego tańca – poloneza, a po jego zakończeniu  zobowiązane są do 
opuszczenia lokalu, w którym odbywa się studniówka. 

6. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie imprezy zobowiązani są do  posiadania ważnych dokumentów 
tożsamości. 

7. Osoby uznane przez członków komitetu organizacyjnego za będące pod wpływem alkoholu lub innych 
środków psychoaktywnych nie będą miały prawa wstępu na studniówkę. W takich przypadkach nie 
przewiduje się  zwrotu kosztów udziału w studniówce. 

8. Strój uczestnika studniówki nie może budzić żadnych zastrzeżeń i powinien odpowiadać randze 
uroczystości  (dotyczy to zarówno uczniów jak i zaproszonych gości). 

9. Podczas trwania studniówki obowiązuje:  

a) zakaz spożywania alkoholu – zgodnie z art.14 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 Nr 

147, poz.1231)  

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

ustawą z dnia 24.04.1997 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 1997 Nr 75, poz.468)  



c) zakaz palenia papierosów poza wyznaczonymi miejscami – zgodnie z nowelizacją z dnia 8.04.2010r. 

(Dz. U. Nr 81, poz.529) ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r., Nr 10,poz.55 z późn. zm.)  

d) zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów 

e) zakaz opuszczania terenu ośrodka, na którym odbywa się studniówka – wyjście traktowane jest jako 

zakończenie udziału w uroczystości. 

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

przez nich upoważnione mają prawo i obowiązek skonfiskowania wnoszonego alkoholu. 

11. Uczestnicy studniówki są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania  

w miejscach publicznych. 

12. Maturzyści ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie osób im towarzyszących. 
13. Rodzice i uczniowie odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez siebie 

i osoby im towarzyszące. 
14. Samowolne opuszczenie studniówki  będzie traktowane jako zakończenie udziału w imprezie, za 

wyjątkiem przypadków szczególnych i za zgodą wychowawcy. 
15. W przypadku zaobserwowania sytuacji niebezpiecznych, zagrażających życiu lub mieniu uczestników 

studniówki, należy bez zbędnej zwłoki skontaktować się z przedstawicielami komitetu 
organizacyjnego. 

16. Maturzyści i osoby im towarzyszące którzy naruszą zasady opisane w treści niniejszego regulaminu 
muszą się liczyć z konsekwencjami – wezwania do opuszczenia lokalu z jednoczesnym 
powiadomieniem o zaistniałych tego przyczynach rodziców/prawnych opiekunów i odpowiednich służb 
publicznych. W przypadku, gdy sytuacja tego będzie wymagała, mogą zostać pociągnięci do 
odpowiedzialności cywilnej lub karnej oraz ponieść koszty interwencji służb porządkowych i/lub 
medycznych. 

17. Udział w studniówce jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie następujących danych 
osobowych: 

 w przypadku ucznia szkoły: imię, nazwisko, klasa, wizerunek, telefon do rodzica 
 w przypadku osoby towarzyszącej: imię, nazwisko, wizerunek 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości udziału w studniówce 
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, dane nie będą nikomu udostępniane i służą 
wyłącznie do celów organizacyjnych. Po zakończeniu studniówki zostaną one zniszczone. 

18. Wychowawcy klas maturalnych jako zaproszeni goście wspomagają rodziców w opiece nad  uczniami. 
19. Wychowawcy powinni mieć przy sobie spis telefonów, umożliwiający kontakt z poszczególnymi 

rodzicami uczniów. 
20. Komitet Organizacyjny i oddelegowani przez Komitet rodzice uczniów klas IV sprawują opiekę nad 

uczestnikami studniówki podczas trwania balu. Wychowawcy klas maturalnych jako zaproszeni goście 
wspomagają organizatorów w sprawowaniu opieki nad młodzieżą. 

21. Rodzice uczniów biorących udział w studniówce powinni podać wychowawcom numery telefonów, 
umożliwiające natychmiastowy kontakt z nimi w czasie imprezy. 

22. Rodzice zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom bezpieczny powrót do domu po zakończeniu 
studniówki  

23. Członkowie Komitetu Organizacyjnego oraz wspierający ich rodzice dyżurujący podczas studniówki są 
zobowiązani do przybycia na miejsce imprezy 60 minut przed jej rozpoczęciem. Opuszczenie miejsca 
studniówki możliwe jest po opuszczeniu imprezy przez ostatniego uczestnika i sprawdzeniu stanu 
lokalu po zakończeniu imprezy. 

24.  Członkowie Komitetu Organizacyjnego oraz rodzice dyżurujący podczas studniówki powinni 
kontrolować przestrzeganie regulaminu przez uczestników zabawy. Wspomagają ich w tym 
wychowawcy klas. 

 

 

    

  

 

 



 

PODSTAWY PRAWNE DLA ZASTOSOWANYCH ZAPISÓW 

 

1. Bezwzględny zakaz spożywania alkoholu regulują zapisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(t.j. Dz. U. 2002 Nr 147, poz.1231 z późn. 
zm.). 

2. Bezwzględny zakaz używania środków psychoaktywnych- narkotyków, dopalaczy itp. –regulują zapisy 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 783, 1458). 

3. Zakaz palenia papierosów regulują zapisy ustawy z dnia 9 listopada 1995roku o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 i 1916 oraz z 2016 r. 
poz. 960z późn. zm.), za wyjątkiem miejsc wyznaczonych do tego celu przez właścicieli lokalu. 

4. W sytuacjach nie objętych zapisami niniejszego regulaminu, obowiązują przepisy prawa oświatowego, 
Statut Szkoły i Regulamin Samorządu Uczniowskiego.  

 
 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Maturzyści potwierdzają własnoręcznym podpisem akceptację dla treści niniejszego regulaminu na 
druku stanowiącym załącznik nr 1. 

2. Rodzice / prawni opiekunowie maturzystów potwierdzają własnoręcznym podpisem akceptację dla 
treści niniejszego regulaminu na druku stanowiącym załącznik nr 2. 

3. Osoby towarzyszące i/lub niepełnoletnie i ich rodzice /prawni opiekunowie potwierdzają 
własnoręcznym podpisem zgodę na udział w studniówce i akceptację dla treści niniejszego regulaminu 
na druku stanowiącym załącznik nr 3. 

4. Komplet wymienionych w treści niniejszego regulaminu dokumentów oraz imienne listy uczestników 
imprezy są podstawą do podejmowania przez przedstawicieli komitetu organizacyjnego wszelkich 
decyzji, o których mowa w niniejszym regulaminie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMITET ORGANIZACYJNY         DYREKTOR SZKOŁY 

1.    ………………………………………………… 
 

2.    ………………………………………………… 
 

3.   …………………………………………………    
 

 /data i czytelny podpis/           /data, pieczęć i podpis/ 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE UCZNIA – MATURZYSTY 20….. 

 

Imię i nazwisko ucznia, klasa:…………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że : 

zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Studniówki 20…… ZSE  nr 1 w Krakowie, który w pełni akceptuję  
i będę przestrzegać. 

Lp. Imie i nazwisko Własnoręczny podpis 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   
28.   
29.   
30.   
31.   
32.   
33.   
34.   
35.   



 

 

Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW MATURZYSTY 20….. 

 

Imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna maturzysty: ………………………………………………………. 

Oświadczam, że : 

zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Studniówki 20…… ZSE nr 1 w Krakowie, który w pełni akceptuję.  
W razie niewłaściwego zachowania mojego syna/mojej córki/osoby towarzyszącej podczas imprezy 
zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania go/jej na własny koszt.  

Lp. Imie i nazwisko Własnoręczny podpis rodzica 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   
28.   
29.   
30.   
31.   
32.   
33.   
34.   
35.   



 

 

Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE OSOBY TOWARZYSZĄCEJ MATURZYŚCIE I / LUB 
NIEPEŁNOLETNIEJ ORAZ JEJ  RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW  

 

 

imię i nazwisko osoby towarzyszącej, wiek: ………………………………………………………………… 

Oświadczam, że: 

zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Studniówki 20….. ZSE  nr 1 w Krakowie, który w pełni akceptuję  
i będę przestrzegać. Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych, dane nie będą nikomu udostępniane i służą wyłącznie do celów organizacyjnych. Po zakończeniu 
studniówki zostaną one zniszczone. 

 

 

Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego…………..                     

 

……………………………………………… 

/data i podpis osoby towarzyszącej/ 

 

 

 

imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej: ………………………………..………..… 

 

Wyrażam zgodę na udział syna / córki w studniówce oraz informuję, że w razie jego / jej niewłaściwego 
zachowania  zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania z imprezy  na własny koszt.  

 

 

Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego…………..                     

 

…….…………………………………………………… 

/data i podpis rodzica / prawnego opiekuna nieletniego/ 

 


