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REGULAMIN 

ORGANIZACJI BALU PRZEDMATURALNEGO (tzw. „STUDNIÓWKI”) 

w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego 

z siedzibą w Cieszynie 

Formalna organizacja imprezy 

§ 1. 

1.  Studniówka jest imprezą organizowaną przez Komitet studniówkowy 

(składający się z rodziców i uczniów) w porozumieniu z dyrekcją szkoły 

i wychowawcami klas IV. 

Miejsce i czas imprezy 

§ 2. 

1.  Studniówka powinna się odbywać na terenie Cieszyna lub w najbliższej okolicy. 

2.  Impreza może się odbywać w godzinach od 18.00 do 4.00. 

 

Przygotowanie studniówki 

§ 3. 

1.  Organizatorzy studniówki odpowiadają za przygotowanie sali balowej, wybór 

menu, zespołu muzycznego, serwisu foto-video. 

2.  Zaproszenia na studniówkę powinny być wręczane wszystkim zaproszonym 

gościom w jednakowym terminie (na około 2 miesiące przed imprezą). 

Zaproszeni nauczyciele powinni potwierdzić swoje uczestnictwo w imprezie w 

wyznaczonym na zaproszeniu terminie. 

3.  Część artystyczną przygotowują uczniowie klas IV. Uczniowie przedstawiają 

wychowawcom klas gotowy program na tydzień przed studniówką . 

Strój 

§ 4. 

1.  Na studniówce obowiązuje strój wieczorowy. 
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Zachowanie na studniówce 

§ 5. 

1.  Na studniówce obowiązuje zakaz picia alkoholu, palenia papierosów oraz 

stosowania innych środków odurzających. 

2.  Dopuszczalna jest jedynie tradycyjna lampka szampana. 

3.  Na zabawie studniówkowej obowiązuje kulturalne i stosowne zachowanie. 

Odpowiedzialność uczniów za osoby towarzyszące 

§ 6. 

1.  Uczniowie naszej szkoły biorą pełną odpowiedzialność (ze wszystkimi 

konsekwencjami) za zachowanie zaproszonej osoby towarzyszącej. 

2.  Osoby towarzyszące zobowiązane są do przestrzegania zasad obowiązujących na 

studniówce. 

Konsekwencje nieprzestrzegania zasad 

§ 7. 

1.  Za odstępstwa od zasad zachowania na studniówce grożą następujące sankcje: 

1) Upomnienie przez nauczycieli, rodziców i dyrekcję. 

2) Powiadomienie rodziców uczniów uczestniczących w studniówce. 

3) Konfiskata alkoholu i innych środków przy próbie ich wniesienia lub 

spożywania na imprezie. 

4) Usunięcie z imprezy na koszt rodziców ucznia. 

5) Wezwanie policji i pozostawienie jej decyzji co do dalszego postępowania. 

Obowiązki rodziców na studniówce 

§ 8. 

1.  Nad uczniami na studniówce opiekę sprawują rodzice  

2.  Komitet studniówkowy zobowiązany jest zgłosić wychowawcom nazwiska 

rodziców sprawujących opiekę na studniówce. 

3.  Rodzice pełnią dyżur podczas trwania całej imprezy. 

4.  Rodzice zobowiązani są pełnić opiekę nad uczniami wychodzącymi na zewnątrz 

budynku. 
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5.  Dyżurujący na studniówce rodzice zobowiązani są do zorganizowania transportu 

i powiadomienia rodziców ukaranych uczniów o usunięciu ze studniówki. 

6.  W sytuacji konfliktowej rodzice mogą zgłosić się o pomoc do wychowawcy. 

Obowiązki wychowawców i nauczycieli 

§ 9. 

1.  Wychowawca zobowiązany jest zapoznać klasę oraz rodziców z zasadami 

organizacji studniówki. 

2.  Wychowawca powinien sporządzić i udostępnić dyżurującym rodzicom listę 

adresów i numerów telefonów rodziców uczniów. 

3.  Wychowawcy klas IV zobowiązani są do obecności na studniówce co najmniej do 

godziny 22.00. 

4.  Wychowawcy lub dyżurujący rodzice w porozumieniu z dyrekcją podejmują, w 

razie potrzeby, decyzję o sankcjach. 

§ 10 

1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

2.  Zmiany w regulaminie mogą być dokonane w drodze uchwały Rady 

Pedagogicznej. 

 

 

Nowelizacja została przyjęta decyzją Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2022 r. 


