
   Regulamin Balu Ósmoklasistów w Szkole Podstawowej nr 5 im. prof. Adama 

Wodziczki w Swarzędzu 

1.Regulamin określa zasady organizacyjne i porządkowe Balu Ósmoklasistów oraz zasady 
uczestnictwa. W sprawach nie objętych Regulaminem obowiązują odpowiednie przepisy 
Statutu Szkoły oraz prawa wyżej stanowionego. 

2.Bal Ósmoklasistów odbywa się w terminie uzgodnionym przez organizatorów z dyrektorem 
szkoły. 

3.Zgodę na organizację Balu na terenie szkoły wyraża Dyrektor Szkoły 

4.Organizatorami Balu ósmoklasistów są rodzice uczniów klas ósmych szkoły przy 
współudziale uczniów i wychowawców. 

5.Organizatorzy uzgadniają godzinę rozpoczęcia i zakończenia balu z dyrektorem  Szkoły. Bal 
nie może zakończyć się później niż o godz. 23.00, czynności porządkowe do godz. 24.00. 

6.Dyrektor Szkoły wyznacza osoby nadzorujące porządek i bezpieczeństwo uczestników Balu 
ze strony Szkoły: obligatoryjnie wychowawcy klas ósmych  oraz rodziców wyznaczonych 
przez organizatorów balu. 

7.Organizatorzy są odpowiedzialni za organizację i przebieg Balu ósmoklasistów, a także za 
bezpieczeństwo uczestników w Szkole podczas jego trwania oraz za uporządkowanie Szkoły 
po zakończeniu Balu a także za pozostawienie pomieszczeń w czystości (porządku) po 
zakończeniu uroczystości. 

8.Uczestnikami Balu Ósmoklasistów mogą być: 

a)uczniowie klasy ósmej Szkoły, 

b)nauczyciele oraz wychowawcy , inni goście specjalnie zaproszeni przez organizatorów, 

c) rodzice pełniący dyżur 

9.Najpóźniej na tydzień przed terminem Balu wychowawcy klas ósmych  przekazują 
Dyrektorowi Szkoły listę uczestników Balu oraz osób zaproszonych. 

10.Przekazane dane, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, nie będą nikomu 
udostępniane i służą wyłącznie do celów organizacyjnych. 



11. W trakcie trwania balu obowiązuje zakaz opuszczania budynku. Wyjście poza teren, gdzie 
odbywa się bal oznacza rezygnację z dalszego udziału w uroczystości. 
 

12. Podczas balu w szkole do dyspozycji uczniów i organizatorów oddaje się hol górny 
(wyznaczone pomieszczenie gdzie ma miejsce poczęstunek dla uczniów), 
salę lekcyjną jako garderobę, pomieszczenie kuchenne oraz wyznaczone sanitariaty. 
Korzystanie z innych pomieszczeń podczas balu jest zabronione. 

13.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników po opuszczeniu 
budynku Szkoły i w drodze do domu. 

14.Dyrekcja Szkoły oraz nauczyciele przychodzą na bal w charakterze gości 
zaproszonych przez organizatorów balu. Nie pełnią opieki nad uczniami w czasie trwania 
imprezy, tym zajmują się organizatorzy – tj. rodzice uczniów klas 8 przy współudziale  
wychowawców. 

15. Podczas całej imprezy wszystkich uczestników balu obowiązuje: całkowity zakaz 
wnoszenia i spożywania używek tj. narkotyków, dopalaczy i alkoholu oraz palenia 
papierosów. 

 

16. Osoby nietrzeźwe nie będą wpuszczane do obiektu, gdzie odbywa się bal. 

17.Za działania niedozwolone podczas Balu uważa się : -agresję słowną i fizyczną wobec 
uczestników i organizatorów Balu, -brak poszanowania mienia uczestników, organizatorów i 
Szkoły, -brak poszanowania godności osobistej uczestników i organizatorów Balu. 

18.Uczestnicy (uczniowie i osoby zaproszone), którzy łamią powyższe zakazy mogą podlegać 
następującym sankcjom: 

-usunięcie z Balu z powiadomieniem rodzica/prawnego opiekuna, 

 -wezwanie Policji w przypadku naruszenia w/w zakazów 

-wszczęcie procedur przewidzianych w Statucie Szkoły. 

 19.Wszyscy uczestnicy Balu są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm 
zachowania w miejscach publicznych oraz do podporządkowania się zaleceniom Dyrektora 
Szkoły i organizatorów. 

 
20. Wcześniejsze wyjście ucznia musi zostać zgłoszone organizatorom i może mieć miejsce 
tylko za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów prawnych. 
 

21. Rodzice, prawni opiekunowie zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom bezpieczny 
dojazd i powrót do domu z balu ósmoklasisty. 



22.Obowiązkiem wychowawców klas ósmych  jest: 

a)zapoznanie uczniów i rodziców z Regulaminem Balu, co poświadczają oni własnoręcznym 
podpisem zgodnie z listą w dzienniku (uczeń/opiekun) 

b)aktywna, bezpośrednia opieka nad uczniami podczas Balu. 

23.Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów uczniów biorących udział w Balu jest: 

a)zapoznanie się z Regulaminem, 

b)udostępnienie organizatorom numeru telefonu umożliwiającego kontakt w czasie trwania 
Balu, 

c) osobisty odbiór ucznia z Balu; również w przypadku chęci wcześniejszego opuszczenia 
budynku Szkoły 

24. Za wszelkie usterki oraz zniszczenia odpowiedzialność ponosi uczestnik balu oraz opiekun 
prawny. 

25. Uczestników obowiązują odrębne wytyczne, jeśli zostały wprowadzone na terenie, na 
którym odbywa się bal.  
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