
REGULAMIN BALU KLAS 8 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 IM. WOJSK OBRONY POWIETRZNEJ

KRAJU W GDYNI w roku szkolnym 2018/2019

1. Uczestnikami balu są uczniowie klas 8. Zabrania się zapraszania absolwentów szkoły, koleżanek
lub kolegów z innych placówek.

2.  Bal  odbywa  się  w godzinach  17.00 –  21.00  w terminie  uzgodnionym  przez Radę Rodziców
z Dyrekcją Szkoły (w bieżącym roku szkolnym 14.06.2019 r. 

3. Dyrektor Szkoły wyraża lub nie wyraża zgody na organizację balu.

4. Uczestnicy balu mogą przebywać tylko w wyznaczonych miejscach budynku szkoły, są to: hol,
stołówka szkolna, toalety, sale lekcyjne 22, 27, 28 – tylko pod opieką wychowawców klas. 

5.  Z  ważnej  przyczyny  Dyrektor  Szkoły  może  odwołać  planowany  bal  (np.  żałoba  narodowa,
zagrożenie bezpieczeństwa itp.). 

6. Informacja o balu będzie ogłaszana nie później niż miesiąc przed zaplanowanym terminem. 

7.  O  zamiarze  organizacji  balu  Dyrektor  Szkoły  zawiadamia  z  odpowiednim  wyprzedzeniem
Komisariat Policji Śródmieście w Gdyni lub Straż Miejską podając termin i czas trwania zabawy.

8. Pół godziny po rozpoczęciu balu nikt z uczniów nie może już zostać wpuszczony na teren szkoły.

9. W balu mogą uczestniczyć uczniowie, którzy posiadają zgodę na piśmie od rodzica (prawnego
opiekuna) zgodnie ze wzorem, który jest załącznikiem do regulaminu. Wyrażenie zgody na udział
w  zabawie  nie  jest  jednoznaczne  ze  zgodą  na  samodzielne  opuszczenie  budynku  szkoły
po zakończeniu zabawy. Na samodzielny powrót ucznia z zabawy wymagana jest pisemna zgoda
rodzica.

10. Uczeń ma obowiązek dostarczyć wychowawcy zgodę na samodzielny powrót najpóźniej dzień
przed planowaną imprezą. W przeciwnym razie rodzic ma obowiązek odebrać dziecko ze szkoły.

11. Na bal nie mogą być wpuszczane osoby spoza szkoły, dotyczy to również absolwentów.

12 Opiekę podczas balu sprawują nauczyciele – wychowawcy klas ósmych. 

13 Nauczyciel  jest zobowiązany do aktywnego działania na rzecz respektowania regulaminu balu
oraz czynnej troski o bezpieczeństwo uczniów. 

14. Podczas balu należy dbać o porządek i odpowiednie zachowanie. 

15.  Obowiązuje  całkowity  zakaz  palenia  papierosów,  picia  alkoholu,  zażywania  środków
odurzających i psychoaktywnych. 

16.  Złamanie  zakazu  z  punktu  15  może  spowodować  przerwanie  balu  przez  organizatora.
Powiadomienie rodziców i policji oraz obniżenie oceny z zachowania do nagannej.

17.  W  czasie  imprezy  zakazane  są  niebezpieczne  zabawy  oraz  zachowania  zagrażające
bezpieczeństwu uczestników Niedozwolone jest:

a) wchodzenie na stoły, krzesła lub inne elementy wyposażenia;
b) bieganie po korytarzach i schodach;
c) otwieranie okien



d) stosowanie agresji fizycznej i psychicznej (popychanie, kopanie, bicie, podstawianie nóg, 
przezywanie, obrażanie, wyzywanie itp.);
e) siadanie na schodach, półpiętrach;
f) śmiecenie, niszczenie mienia i sprzętu szkolnego;
g) noszenie przy sobie niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów;
h) publiczne manifestowanie uczuć;
i) przebywanie w szatni bez uzasadnionej potrzeby
j) spożywanie środków spożywczych, których konsumpcję na terenie szkoły wykluczają 
rozporządzenia Ministra Zdrowia i inne przepisy.

18. Uczeń biorący udział  w balu nie może opuszczać budynku w trakcie jego trwania oraz może
korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń.

19. W przypadku, gdy uczeń zostanie odebrany przez rodzica (prawnego opiekuna) w trakcie trwania
imprezy, uczeń nie może już na nią powrócić.

20. Uczestnika balu usuniętego za nieprzestrzeganie regulaminu muszą osobiście odebrać rodzice
lub opiekunowie prawni.

21. W przypadku podejrzenia o posiadanie przez ucznia niebezpiecznych przedmiotów lub środków
niedozwolonych  informuje  się  o  tym  fakcie  rodziców  i  policję.  W  tym  przypadku  rodzic  jest
zobowiązany zgłosić się niezwłocznie do szkoły. 

22. Straty materialne wynikłe podczas balu pokrywane są przez rodziców sprawców zdarzenia po
rozmowie z Dyrektorem Szkoły.

23.  Za  pozostawienie  w  czystości  obiektu  szkolnego  (korytarze,  stołówka,  toalety  i  inne
wykorzystywane  pomieszczenia)  odpowiedzialni  są:  pracownicy  obsługi  oraz  zaangażowani  w
organizację imprezy rodzice (sprzątanie po balu), uczniowie wraz z opiekunem (pomoc w sprzątaniu
po balu).

24. Wychowawcy oddziałów zobowiązani są do zapoznania uczniów z regulaminem balu.

                                                                                                            Dyrekcja Szkoły 



Lista uczniów klasy  8 … potwierdzająca zapoznanie się z Regulaminem Balu

Wychowawca klasy    ……………………………..

1.   ………………………………………………….

2.   ………………………………………………….

3.   ………………………………………………….

4.   ………………………………………………….

5.   ………………………………………………….

6.   ………………………………………………….

7.   ………………………………………………….

8.   ………………………………………………….

9.   ………………………………………………….

10. …………………………………………………

11. …………………………………………………

12. …………………………………………………

13. …………………………………………………

14. …………………………………………………

15. …………………………………………………

16. ………………………………………………….

17. ………………………………………………….

18. ………………………………………………….



19. ………………………………………………….

20. ………………………………………………….

21. ………………………………………………….

22. ………………………………………………….

Załącznik do regulaminu

ZGODA  RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki*   ……………………………………………  ucznia
kl.   ……   na udział w BALU KLAS ÓSMYCH  w dniu 14.06.2019 r. w godz. 17.00 – 21.00, który
odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni.

Zezwalam na samodzielny powrót mojego dziecka po zakończonym balu.*

Zobowiązuję się do odbioru  ze szkoły mojego dziecka po zakończonym balu.*

            data     ………………                      Czytelny podpis rodzica  ………………………………….

* proszę wybrać odpowiedź



ZGODA  RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki*   ……………………………………………  ucznia
kl.   ……   na udział w BALU KLAS ÓSMYCH  w dniu 14.06.2019 r. w godz. 17.00 – 21.00, który
odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni.

Zezwalam na samodzielny powrót mojego dziecka po zakończonym balu.*

Zobowiązuję się do odbioru  ze szkoły mojego dziecka po zakończonym balu.*

            data     ………………                      Czytelny podpis rodzica  ………………………………….

* proszę wybrać odpowiedź


