ORGANIZACJA IMPREZ KLASOWYCH I SZKOLNYCH
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
a) Organizacja imprez klasowych i szkolnych odbywa się według ustalonego harmonogramu na dany
rok szkolny.
b) Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych zatwierdzany jest przez Dyrektora Szkoły.
c) Nadzór nad organizacją każdej uroczystości sprawują organizatorzy lub wyznaczeni nauczyciele.
d) Sprzęt nagłaśniający obsługuje osoba wyznaczona przez Dyrektora Szkoły lub nauczyciela
organizującego uroczystość szkolną.
5. Odpowiedzialność za właściwe użytkowanie sprzętu ponosi osoba obsługująca sprzęt.
2. IMPREZY KLASOWE
a) Wychowawca wraz z uczniami danej klasy ustala kalendarz imprez klasowych.
b) o organizacji danej imprezy wychowawca zobowiązany jest powiadomić Dyrekcję Szkoły oraz
personel sprzątający.
c) Kalendarz imprez wychowawca przedstawia i konsultuje na pierwszym zebraniu z rodzicami.
d) Chętni rodzice wspomagają nauczycieli w organizowaniu imprez klasowych.
e) Wychowawca klasy odpowiedzialny jest za organizację i przebieg uroczystości.
3. APELE I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
1. Przed apelem bądź uroczystością szkolną uczniowie spotykają się z nauczycielem, z którym mają
planowe zajęcia. W trakcie tego spotkania nauczyciel ma obowiązek:
a) sprawdzić obecność uczniów w klasie;
b) przeprowadzić krótką pogadankę na temat kulturalnego zachowania się w trakcie uroczystości
szkolnej oraz szacunku do symboli narodowych;
c) po spotkaniu w klasie, nauczyciel doprowadza uczniów na miejsce uroczystości, a uczniowie
zajmują miejsca według ustalonej kolejności;
d) nauczyciel zajmuje miejsce obok klasy, nad którą sprawuje opiekę;
e) po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z nauczycielami wracają do klas, według ustalonej
kolejności;
f) nauczyciel organizujący uroczystość szkolną ma prawo w porozumieniu z nauczycielami,
zaangażować uczniów szkoły do organizacji imprezy. Próby odbywają się po zajęciach lekcyjnych.
Informacje o imprezie przekazuje się nauczycielom, uczniom, rodzicom z odpowiednim
wyprzedzeniem, po ówczesnym uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.
g) informacja może mieć formę zaproszenia, ogłoszenia, regulaminu czy scenariusza imprezy.
4. DYSKOTEKI, ZABAWY SZKOLNE
1. W szkole, w czasie wolnym od nauki, mogą odbywać się dyskoteki lub zabawy szkolne, jako forma
zagospodarowania czasu wolnego uczniów

szkoły. Dyskoteki i zabawy odbywają się najpóźniej do godziny 19:00.
2. Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby obce (poza pełnoletnimi osobami
obsługującymi sprzęt –wodzirej, dj itp.).
3. Aby zapewnić bezpieczeństwo bawiących się podczas dyskoteki, opiekę sprawują nauczyciele wg
harmonogramu.
4. Za przygotowanie dyskoteki, zabawy odpowiada organizator.
5. O zamiarze zorganizowania dyskoteki, zabawy szkolnej organizator z tygodniowym wyprzedzeniem
zawiadamia Dyrektora Szkoły.
6. W przypadku nieprzestrzegania przez uczniów zasad właściwego zachowania się podczas imprezy
nauczyciele mają prawo wezwać rodziców ucznia w celu wyjaśnienia sytuacji.
7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia o spożyciu przez ucznia substancji zabronionych
nauczyciele podejmują działania zgodnie z procedurami postępowania w sytuacji zagrożenia dzieci i
młodzieży demoralizacją.

