
 

 

 

Dodatkowe zasady obowiązujące podczas Studniówki 2020 

VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie 

 

Celem niniejszego dokumentu jest uszczegółowienie Regulaminu Studniówki VII Liceum 

Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie na potrzeby Studniówki 2020. 

1. Termin balu studniówkowego: 24.01.2020r. 

2. Miejsce balu studniówkowego: Aula Wydziału Fizyki PW ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa. 

3. Czas rozpoczęcia balu studniówkowego: godzina 20.00. 

4. Czas zakończenia balu studniówkowego: godzina 5.00 25.01.2020r. 

5. Organizatorem balu studniówkowego jest Komitet Organizacyjny, w skład którego wchodzą 

wszyscy rodzice uczniów klas maturalnych. 

6. Wejście na bal przez uczniów klas maturalnych, osób towarzyszących oraz zaproszonych gości 

dozwolone będzie tylko za okazaniem zaproszenia, dowodu tożsamości i odznaczeniem na liście. 

7. Uczestnicy balu, którzy przeszli pozytywnie rejestrację będą oznaczeni w widoczny sposób. 

Nieposiadanie oznaczenia przez uczestnika balu będzie skutkowało usunięciem danej osoby ze 

studniówki. 

8. Do Auli nie można wnosić dużych toreb/plecaków, wszystkie duże torby/plecaki muszą być 

zdeponowane w szatni. 

9. Podczas całej imprezy wszystkich uczestników balu obowiązuje: 

a) całkowity zakaz wnoszenia i spożywania narkotyków, dopalaczy i alkoholu zgodnie z art. 14 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231). Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem 

innych środków odurzających nie będą wpuszczane do obiektu. 

b) całkowity zakaz palenia papierosów – zgodnie z nowelizacją z dnia 8 kwietnia 2010r. (Dz. 

U. Nr 81, poz. 529) ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.), za 

wyjątkiem miejsca do tego wyznaczonego.  

c) zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych przedmiotów niebezpiecznych. 

d) za znalezione na terenie balu alkohol, narkotyki, dopalacze, materiały pirotechniczne i inne 

niebezpieczne przedmioty wyciągane będą odpowiednie personalne konsekwencje przez 

obsługę balu, a także konsekwencje dyscyplinarne wg Statutu Szkoły. 



 

 

e) alkohol, inne środki odurzające, materiały pirotechniczne i przedmioty niebezpieczne 

skonfiskowane przez ochronę, straż rodzicielską lub kadrę pedagogiczną nie będą zwracane, a 

osoby próbujące je wnieść nie mają prawa domagać się zwrotu lub ich równowartości. 

10. Rodzice uczniów oraz inne osoby zaproszone mogą uczestniczyć w części oficjalnej Balu 

studniówkowego, podczas tradycyjnego „POLONEZA”. 

a) Rodzice uczniów oraz inne osoby zaproszone na część oficjalną będą mogli przebywać 

jedynie na krużgankach (1 i 2 poziom). 

b) Dostęp do Auli Fizyki będzie możliwy jedynie przez osobne wejście po okazaniu 

zaproszenia. 

c) W przypadku tańczenia „POLONEZA” w turach rodzice będą wpuszczani do Auli w podziale 

na grupy. Ze względów bezpieczeństwa wejście kolejnej grupy na krużganki będzie możliwe 

po opuszczeniu ich przez pierwszą turę. 

11. Na balu pozostają jedynie rodzice zgłoszeni wcześniej do straży rodzicielskiej i uzgodnieni z 

Komitetem Organizacyjnym i Dyrekcją Szkoły. Każda klasa zobowiązana jest do zgłoszenia (minimum 

dwóch) rodziców do straży rodzicielskiej na czas trwania całej imprezy. 

a) Straż rodzicielska w porozumieniu z wychowawcami bezpośrednio współpracuje z 

przedstawicielami ochrony balu i ostatecznie podejmuje wszystkie decyzje dotyczące 

przebiegu balu w trakcie jego trwania z możliwością jego rozwiązania w przypadkach 

krytycznych. 

b) Straż rodzicielska w porozumieniu z wychowawcami podejmuje bezpośrednie decyzje 

dotyczące uczniów i osób im towarzyszących. W momencie stwierdzenia łamania Regulaminu 

lub też stwarzania zagrożenia dla zdrowia lub życia uczestników balu straż rodzicielska w 

porozumieniu z wychowawcami decyduje o wykluczeniu takiego ucznia lub osoby 

towarzyszącej z balu, z pomocą przedstawicieli ochrony balu. 

c) Uczniowie oraz osoby towarzyszące uczestniczący w balu zobowiązani są do 

bezwzględnego zastosowania się do wytycznych przekazywanych przez straż rodzicielską, 

wychowawców oraz przedstawicieli ochrony balu. 

d) Przedstawiciele ochrony balu mają możliwość bezpośredniej interwencji w przypadku 

łamania Regulaminu przez uczniów lub zaproszone osoby towarzyszące. 

e) Przedstawiciele ochrony mają obowiązek dokładnego sprawdzenia uczniów i osób 

towarzyszących przed wejściem na teren balu, czy w/w nie posiadają przy sobie alkoholu, 

narkotyków, dopalaczy, materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów. 

f) W momencie stwierdzenia przez ochronę, że uczeń lub osoba towarzysząca posiada 

alkohol, narkotyki, dopalacze, materiały pirotechniczne lub inne niebezpieczne przedmioty, 

przedstawiciele ochrony bezwzględnie zobowiązani są do skonfiskowania takich przedmiotów 

i powiadomienia o tym straży rodzicielskiej oraz wychowawców, którzy zadecydują o 

ewentualnym wykluczeniu takiego ucznia lub osoby towarzyszącej z balu studniówkowego. 



 

 

12. Uczestnicy balu studniówkowego, którzy naruszą zasady organizacji i przebiegu imprezy, zostaną 

zobowiązani do opuszczenia lokalu w trybie natychmiastowym o czym niezwłocznie zostaną 

poinformowani rodzice. Koszty odwiezienia do domu będą pokrywali i organizowali rodzice. 

13. Koszty ewentualnych interwencji służb porządkowych i medycznych oraz szkód materialnych 

wyrządzonych przez uczniów i osoby towarzyszące ponoszą rodzice. 

14. Do dnia 13.12.2019 r. uczniowie zobowiązani są do złożenia u wychowawców pisemnych 

oświadczeń (załącznik nr 1), potwierdzających zapoznanie się z Regulaminem i Dodatkowymi 

zasadami obowiązującymi podczas Studniówki 2020 oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. 

15. Do dnia 13.12.2019 r. Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów uczestniczących w balu 

studniówkowym zobowiązani są do złożenia u wychowawców pisemnych oświadczeń (załącznik nr 2), 

potwierdzających zapoznanie się z Regulaminem i Dodatkowymi zasadami obowiązującymi podczas 

Studniówki 2020 oraz zobowiązanie jego przestrzegania. Do dnia 13.12.2019 r. Rodzice lub 

opiekunowie prawni niepełnoletnich uczniów uczestniczących w balu studniówkowym zobowiązani 

są do złożenia u wychowawców pisemnej deklaracji dotyczącącej bezpiecznego powrotu ucznia 

uczestniczącego w balu do domu (załącznik nr 3). 

16. Deklaracje uczestnictwa w balu Uczniów i wstępne deklaracje dot. osób towarzyszących zebrane 

zostaną przez wychowawców klas do 07.06.2019r. 

17. Uczestnicy balu studniówkowego zobowiązani są do wniesienia opłaty za uczestnictwo w balu 

uczniów klas maturalnych i osób im towarzyszących w trzech transzach: 

a. do 07.06.2019r: 100 zł z wyłączeniem stypendystów BGŻ 

b. do 30.11.2019r: 200 zł oraz za osobę towarzyszącą 150 zł 

c. do 13.12.2019r: pozostałą kwotę 

Brak wniesienia opłat w wyznaczonych terminach jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa 

ucznia w balu studniówkowym. 

18. Wpłacając 150 zł do 30.11.2019r uczniowie klas maturalnych uczestniczący w balu 

studniówkowym ostatecznie potwierdzają uczestnictwo w balu osoby towarzyszącej. 

Uczniowie i ich rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za zaproszoną przez siebie osobę 

towarzyszącą. Uczestniczący w studniówce uczniowie zobowiązani są, najpóźniej do 13.12.2019 r., do 

podania wychowawcom pełnych danych osób towarzyszących. Dane, zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych, nie są nikomu udostępniane i służą wyłącznie celom organizacyjnym. 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor VII LO im. J. Słowackiego w Warszawie. Brak 

pełnych danych osoby towarzyszącej uniemożliwi jej uczestnictwo w balu. 

19. Wychowawcy klas proszeni są o zapoznanie uczniów i Rodziców z Regulaminem i Dodatkowymi 

zasadami obowiązującymi podczas Studniówki 2020. 

20. Dodatkowe zasady obowiązujące podczas Studniówki 2020 zostają wprowadzone Zarządzeniem 

Dyrektora szkoły.   



 

 

Załącznik nr 1 

do Dodatkowych zasad obowiązujących podczas Balu Studniówkowego 2020r. VII Liceum 

Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie 

 

…………………………………………………………………………….   Warszawa, dn. ……….......................... 

Imię i nazwisko ucznia, klasa 

OŚWIADCZENIE UCZNIA 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin oraz Dodatkowe zasady obowiązujące 

podczas Balu Studniówkowego 2020r.oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania podczas Balu w dniu 

24-25.01.2020r. 

 

………………………………………………………………..… 

czytelny podpis ucznia 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

do Dodatkowych zasad obowiązujących podczas Balu Studniówkowego 2020r. VII Liceum 

Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie 

 

…………………………………………………………………………….   Warszawa, dn. ……….......................... 

Imię i nazwisko ucznia, klasa 

OŚWIADCZENIE RODZICA 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję Regulamin oraz Dodatkowe zasady obowiązujące 

podczas Balu Studniówkowego 2020r. 

 

………………………………………………………………..……….  …………………………………………………………. 

czytelny podpis rodzica     nr telefonu do kontaktu podczas balu 



 

 

Załącznik nr 3 

do Dodatkowych zasad obowiązujących podczas Balu Studniówkowego 2020r. VII Liceum 

Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie 

 

…………………………………………………………………………….   Warszawa, dn. ……….......................... 

Imię i nazwisko ucznia, klasa 

 

Po zakończeniu imprezy przez syna/córkę (proszę zaznaczyć właściwe): 

a) zostanie on/ona przeze mnie odebrany/a osobiście 

 

 b) zostanie odebrany/a przez innego Rodzica, tj. (podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy)  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) wróci do domu samodzielnie, na co wyrażam zgodę i oświadczam, że biorę pełną 

odpowiedzialność za syna/córkę po opuszczeniu przez niego/nią Auli Wydziału Fizyki PWul. 

Koszykowa 75, 00-662 Warszawa  

 

 

………………………………………………………………..……….  …………………………………………………………. 

czytelny podpis rodzica      nr telefonu do kontaktu podczas balu 

 


