
Zasady organizacji studniówki 
w XV Liceum Ogólnokształcącym

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

§1 - Zasady ogólne

1. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji.

2. W  celu  organizacji  studniówki zostaje  powołany  na  czas  określony  Komitet

Organizacyjny  Studniówki  zwany  dalej  Komitetem  Organizacyjnym,  w  skład

którego wchodzą:

1) wychowawcy klas maturalnych,

2) dwóch  lub  trzech  przedstawicieli  rodziców  uczniów  z  każdej  klasy

maturalnej,

3) dwu, trzyosobowe zespoły uczniów z każdej klasy maturalnej.

3. Komitet  Organizacyjny  wyłania  spośród  grona  przedstawicieli  rodziców

przewodniczącego.

4. Dyrektor  szkoły,  po  przedstawieniu  odpowiednich  informacji  przez  Komitet

Organizacyjny, podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą zgody na organizację

studniówki.

5. Uczniowie i rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem akceptację  Zasad

organizacji studniówki (załącznik nr 1, załącznik nr 2).

6. W sytuacjach nieobjętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa.

§2 - Zasady szczegółowe

1. Studniówkę  organizuje  i  odpowiada  za  jej  prawidłowy  przebieg  Komitet

Organizacyjny w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

2. Przewodniczący  Komitetu  Organizacyjnego  podpisuje  wszystkie  umowy

związane z przeprowadzeniem studniówki. 

3. Wychowawcy i rodzice uczniów klas maturalnych wchodzący w skład Komitetu

Organizacyjnego sprawują opiekę nad uczestnikami studniówki podczas trwania

balu.



4. Do uczestnictwa w studniówce uprawnia zaproszenie przekazane przez Komitet

Organizacyjny.

5. Uczestnicy  balu  zobowiązani  są  do  przestrzegania  ogólnie  przyjętych  norm

zachowania w miejscach publicznych. Uczestników obowiązują stroje wizytowe.

6. Uczniowie  uczestniczący  w  studniówce  oraz  osoby  przez  nich  zaproszone

podporządkowują  się  zaleceniom  Dyrektora  szkoły,  wychowawców  oraz

rodziców wchodzących w skład Komitetu Organizacyjnego. 

7. Uczniowie mają prawo do przygotowania programu artystycznego, dotyczącego

szkoły i życia szkolnego z zachowaniem zasad kultury i dobrego smaku.

8. Uczniowie zobowiązani są do zapoznania osób im towarzyszących z Zasadami

organizacji studniówki.

9. Rodzice  uczniów  XV  LO  odpowiadają  finansowo  za  ewentualne  szkody

materialne  wyrządzone  przez  ich  dzieci  oraz  przez  osoby  im  towarzyszące.

W przypadku  zaistnienia  podczas  studniówki  szkody  na  osobie  lub  mieniu

odpowiedzialność w tym zakresie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. Uczestniczący  w  studniówce  uczniowie  zobowiązani  są,  najpóźniej  do

30 listopada danego roku szkolnego, do podania organizatorom danych osób

towarzyszących (załącznik nr 3).

11. Osoby  niepełnoletnie,  które  są  osobami  towarzyszącymi,  muszą  posiadać

pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w studniówce (załącznik nr 4A).

12.W trakcie trwania studniówki obowiązuje zakaz opuszczania budynku. Wyjście

uczestnika  balu  traktowane  jest  jako  zakończenie  udziału  w  uroczystości.

Powrót do  budynku  nie  jest  możliwy  z  wyjątkiem  szczególnych  przypadków,

w których wymagana jest zgoda Dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy.

13.  Uczeń  odnotowuje  podpisem  fakt  przybycia  na  bal  studniówkowy  oraz

zakończenia swego w nim udziału (załącznik nr 5).

14.W trakcie  balu  studniówkowego  będą  wykonywane  zdjęcia  i  zapis  wideo,  w

czasie którego będzie utrwalony wizerunek. Zdjęcia w postaci  cyfrowej  mogą

być  wykorzystane  na  potrzeby  działalności  marketingowo-promocyjnej  szkoły

prowadzonej  za  pośrednictwem  strony  internetowej  szkoły  pod  adresem

www. lo15poznan.pl, a także www.facebook.com/xvlopoznan.

15. Podczas trwania studniówki obowiązuje:

1) całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu,

2) całkowity zakaz używania i wnoszenia środków odurzających (narkotyki, tzw.

dopalacze, itp.), 



3) zakaz palenia papierosów, 

4) zakaz  wnoszenia  materiałów  pirotechnicznych  i  innych  niebezpiecznych

przedmiotów.

16. Osoby będące pod wpływem alkoholu i środków odurzających nie mają prawa

wstępu na studniówkę.

17. Uczestnicy  studniówki,  którzy  naruszą  powyższe zasady,  muszą  opuścić

miejsce,  w  którym  odbywa  się  studniówka  w  trybie  natychmiastowym,  z

powiadomieniem rodzica.

18. Rodzice  pełniący  dyżur  podczas  imprezy  zobowiązani  są  do  kontrolowania

przestrzegania  powyższych  zasad  przez  uczestników  zabawy,  a  w  razie

stwierdzenia jego złamania mają obowiązek zgłosić ten fakt wychowawcy lub

dyrekcji.

19. Osoby  towarzyszące  uczniom  szkoły,  będące  uczestnikami  imprezy  muszą

posiadać dokumenty tożsamości. 

§ 3 - Zakres obowiązków Komitetu Organizacyjnego Studniówki.

Zakres obowiązków uczniów:

1. Uczniowie:

1) w  każdej  klasie  wybierają  dwu-,  trzyosobowy  zespół  uczniów  wspólnie

tworzący jeden uczniowski komitet organizacyjny,

2) uczniowski komitet organizacyjny odpowiada za wybór tematu przewodniego,

projekt, wycenę i przygotowanie dekoracji balu a także wybór i zamówienie

zaproszeń  oraz  wręczenie  ich  gościom  (zaproszenia  należy  wręczyć

uroczyście i oficjalnie, najpóźniej miesiąc przed studniówką),

3) uczniowski  komitet  organizacyjny  wybiera  przedstawicieli  klas  do

prowadzenia studniówki (gospodarzy studniówki).

Zakres obowiązków wychowawców:

1. Wychowawcy:

1) uczestniczą w spotkaniach Komitetu Organizacyjnego Studniówki,  

2) koordynują przygotowanie studniówki i udzielają pomocy rodzicom i uczniom

przy jej organizacji,

3) zapoznają uczniów i rodziców z Zasadami organizacji studniówki,

4) sprawują nadzór nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem imprezy .



Zakres obowiązków rodziców:

1. Rodzice:

1) dokonują  wyboru  fotografa,  oprawy  muzycznej,  cateringu  itp.  a  następnie

podpisują stosowne umowy,

2) dysponują zebranymi środkami finansowymi,

3) przedstawiciele rodziców uczestniczą w balu do końca i sprawują nadzór nad

przestrzeganiem  powyższych  zasad  przez  uczniów,  ze  szczególnym

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i współżycia społecznego,

4) zgłaszają wychowawcy albo Dyrektorowi  szkoły,  każdy przypadek złamania

obowiązujących  podczas  studniówki  zasad  przez  uczniów  i  osoby  im

towarzyszące,

5) po zakończeniu imprezy dokonują rozliczenia i przedstawiają je Dyrektorowi

szkoły  oraz  wychowawcom  (rozliczenie  powinno  być  przedstawione

pozostałym rodzicom na zebraniu klasowym).

§4 - Miejsce i termin

Miejsce : aula XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Termin: 25.01.2020 r.

Planowany czas: od godz. 19:00 do godz. 3:00

Organizatorzy: Komitet Organizacyjny Studniówki

§5 - Finansowanie imprezy

1. Impreza finansowana jest ze składek uczestników.

2. Koszt  imprezy  ustala  Komitet  Organizacyjny.  Uczestnicy  wpłacają  składki

pieniężne wg harmonogramu na konto Rady Rodziców.

3. Wszelkie  czynności  płatnicze  związane  z  organizacją  studniówki  realizuje

przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

4. Uczestnicy,  którzy zadeklarowali  udział  w imprezie, a następnie tę deklarację

wycofali (po……) zobowiązani są do pokrycia kosztów, które zostały poniesione

w związku z jej organizacją (wniesione zaliczki nie podlegają zwrotowi). 

5. Zaproszeni  nauczyciele,  wychowawcy  klas  oraz  przedstawiciele  rodziców

pełniący funkcje opiekunów, nie ponoszą kosztów udziału w imprezie.



§6 - Postanowienia końcowe

2. Zasady  organizacji  Studniówki  w  XV  LO  zostały  zaakceptowane  przez  Radę

Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd uczniowski.

3. Dokument dostępny jest na stronie www szkoły.

Załączniki do regulaminu:

1. Potwierdzenie zapoznania się z Zasadami organizacji studniówki przez uczniów.

2. Oświadczenie rodziców.

3. Wykaz osób towarzyszących.

4. Oświadczenie osoby towarzyszącej.

4A  Zgoda rodzica na udział w studniówce osoby towarzyszącej niepełnoletniej.

5. Lista obecności - Wykaz wejść i wyjść.


