
Regulamin Balu Studniówkowego (Studniówki)  
VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Warszawie 

 
I. Zasady ogólne 

 
1. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji, dobrowolną dla 

uczniów klas maturalnych liceum. 
 

2. Studniówka może odbywać się w szkole lub w wynajętym do tego celu lokalu. W obu tych 
przypadkach Studniówka traktowana jest jako impreza szkolna. 

 
3. Dyrektor Szkoły, po przedstawieniu odpowiednich informacji przez Komitet Organizacyjny, akceptuje 

ostateczne decyzje dotyczące organizacji i warunków gwarantujących bezpieczeństwo uczestnikom 

Studniówki. 
 

4. Komitet Organizacyjny Studniówki tworzą wybrani podczas spotkań klasowych przedstawiciele 
rodziców i uczniowie klas maturalnych biorących udział w Studniówce. 

 
5. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników Studniówki oraz rodziców uczniów biorących udział 

w Studniówce. 
 

6. W sytuacjach nieobjętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa oświatowego, Statutu 
Szkoły i Regulaminu Samorządu Uczniowskiego. 

 
II. Zasady szczegółowe 

 
1. Miejsce, czas rozpoczęcia i zakończenia Studniówki określa Komitet Organizacyjny w scenariuszu 

imprezy / informacje wskazane w zaproszeniu. 
 

2. W przypadku, gdy uroczystość odbywa się poza szkołą, Komitet Organizacyjny zobowiązany jest 
do poinformowania odpowiednich służb (policja, straż miejska) o miejscu i czasie Studniówki. 

 
3. Komitet Organizacyjny odpowiada za organizację imprezy, jej prawidłowy przebieg 

i bezpieczeństwo uczestników. 
 

4. Podczas Studniówki wybrani w klasach przedstawiciele uczniów i rodziców sprawują pieczę nad 
bezpiecznym przebiegiem imprezy jako Straż Rodzicielska i Straż Uczniowska. 

 
5. Komitet Organizacyjny na bieżąco informuje Dyrekcję Liceum o poszczególnych etapach organizacji 

wydarzenia.  
6. Uczestnikami Studniówki mogą być:  

a. uczniowie klas maturalnych i osoby im towarzyszące  
b. wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz osoby im towarzyszące  
c. rodzice i opiekunowie, w tym organizatorzy imprezy  
d. inni zaproszeni goście (np. przedstawiciele władz oświatowych, byli nauczyciele, fotograf itp.) 

 
7. Przewodniczący samorządów klas maturalnych najpóźniej na 10 dni przed terminem Studniówki 

przekazują Komitetowi Organizacyjnemu ostateczne listy uczniów uczestniczących w uroczystości i 

osób im towarzyszących.  
8. Do uczestnictwa w Studniówce uprawnia zaproszenie, przekazane przez Komitet Organizacyjny. 

 
9. Osoby nieposiadające zaproszenia (rodzice, inne osoby) po zakończeniu poloneza zobowiązane są 

niezwłocznie do opuszczenia budynku, w którym odbywa się Studniówka.  
10. Uczestników Studniówki obowiązują stroje wieczorowe. 

 
11. Uczestnicy Studniówki są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w 

miejscach publicznych. 
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12. W czasie Studniówki obowiązuje zakaz picia alkoholu i stosowania używek. 
 
13. Zakazane jest wnoszenie alkoholu do lokalu, w którym odbywa się Studniówka. Organizatorzy i 

osoby przez nich upoważnione mają prawo i obowiązek skonfiskowania wnoszonego alkoholu 

(zgodnie z art. 14 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi).  
14. Osoby będące pod wpływem alkoholu nie mają prawa wstępu na imprezę.  
15. Podczas Studniówki obowiązuje zakaz palenia papierosów poza wydzielonymi pomieszczeniami. 
 
16. Uczestnicy Studniówki, którzy naruszą zasady zapisane w regulaminie, mogą zostać usunięci 

ze Studniówki przez członków Komitetu Organizacyjnego sprawujących dyżur / Dyrekcję 

Szkoły / Wychowawców.  
17. Zasady dotyczące uczniów i osób im towarzyszących: 
 

a. Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące zobowiązani są przekazać Komitetowi 

Organizacyjnemu najpóźniej na 10 dni przed Studniówką dane osobowe tożsamości 

zapraszanych partnerów. Dane, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, nie będą 

nikomu udostępniane i służą wyłącznie do celów organizacyjnych. Po zakończeniu 

Studniówki zostaną one zniszczone.  
b. Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące ponoszą odpowiedzialność za ich zachowanie. 

 
c. Uczniowie odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez 

siebie lub osoby przez nich zaproszone. 
 

d. Dyrekcja Szkoły nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne wyrządzone 
przez uczestników Studniówki. 

 
e. Dyrekcja Szkoły i Komitet Organizacyjny nie ponoszą odpowiedzialności za cenne 

przedmioty (aparaty fotograficzne, kamery, telefony komórkowe itp.), będące w posiadaniu 

uczniów podczas Studniówki. 
 

f. W trakcie trwania imprezy obowiązuje zakaz opuszczania budynku. Uczeń (lub osoba mu 

towarzysząca), wychodząc ze Studniówki przed zakończeniem zabawy, zobowiązany jest 

poinformować o tym swojego Wychowawcę lub Przedstawiciela Komitetu Organizacyjnego / 
 

Straży Rodzicielskiej w celu wyrejestrowania z listy uczestników. Wyjście traktowane jest 

jako zakończenie udziału w uroczystości. Powrót do budynku nie jest możliwy z wyjątkiem 

szczególnych przypadków, w których wymagana jest zgoda Wychowawcy. 
 

g. W trakcie Studniówki korzystanie z szatni w celu odebrania jakichś rzeczy odbywa się w 
obecności nauczyciela lub przedstawiciela Komitetu Organizacyjnego sprawującego dyżur. 

 
h. Do pomieszczeń restauracji poza szatnią nie można wnosić dużych toreb/plecaków 

(muszą być one zdeponowane w szatni). 
 

i. Obowiązuje zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych 
przedmiotów niebezpiecznych. 

 
j. W przypadku znalezienia na terenie balu alkoholu, narkotyków, dopalaczy, materiałów 

pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów wyciągane będą odpowiednie 

konsekwencje (usunięcie ich właściciela z balu, konsekwencje dyscyplinarne wg. 

statutu szkoły) 
 

k. Alkohol, inne środki odurzające, materiały pirotechniczne i przedmioty niebezpieczne 

skonfiskowane przez pracowników restauracji, straż rodzicielską lub kadrę pedagogiczną nie 

będą zwracane, a osoby próbujące je wnieść nie mają prawa domagać się ich zwrotu lub ich 

równowartości. 
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18. Zasady dotyczące wychowawców i nauczycieli: 
 

a. Wychowawcy klas maturalnych / Przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego / Straży 
Rodzicielskiej sprawują opiekę nad uczniami podczas całej Studniówki. 

 
b. Wychowawcy / Przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego / Straży Rodzicielskiej rejestrują 

wcześniejsze wyjścia uczniów. 
 

c. Wychowawcy powinni mieć przy sobie spis telefonów, umożliwiający kontakt 
z poszczególnymi rodzicami. 

 
d. W przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu wychowawca jest zobowiązany 

zawiadomić o incydencie rodziców i spowodować, by uczeń zakończył udział w Studniówce.  
19. Zasady dotyczące rodziców: 

 
a. Rodzice uczniów biorących udział w Studniówce powinni podać wychowawcom numery 

telefonów, umożliwiające natychmiastowy kontakt z nimi w czasie Studniówki. 
 

b. Rodzice zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom bezpieczny powrót do domu. W przypadku 

uczniów zamieszkujących w internacie szkoły zobowiązanie dotyczy kierownika internatu. 
 

c. Rodzice dyżurujący podczas Studniówki powinni kontrolować przestrzeganie regulaminu 

przez uczestników zabawy. W razie stwierdzenia złamania regulaminu przez uczniów fakt ten 

powinni zgłosić Wychowawcy albo Dyrektorowi Szkoły. 

 
III. Postanowienia specjalne w związku z trwającą pandemią COVID-19 oraz aktualną 

sytuacją epidemiologiczną i aktualnie obowiązującymi przepisami prawa: 

 
1. Studniówka powinna zostać zorganizowana w oparciu o wytyczne MEiN, MZ i GIS dotyczące 

organizacji uroczystości szkolnych (studniówki) opublikowane na stronach internetowych 

wspomnianych Urzędów. 
 

2. Wytyczne w czasie pandemii COVID-19 wynikają z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, dotyczą m.in. zachowań 

prozdrowotnych i profilaktycznych dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół. 
 

3. W Studniówce mogą brać udział osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został 
na nie nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

4. Każda osoba przy wejściu do budynku jest zobowiązana do dezynfekcji rąk. 
 

5. Rodziców, którzy będą chcieli obejrzeć pokaz poloneza maturzystów / uczestniczyć w części 

oficjalnej, obowiązuje bezwzględny nakaz zakrycia nosa i ust maseczką po wejściu do środka 

budynku i noszenia maseczki założonej prawidłowo przez cały czas trwania pokazu. Rodzice i osoby 

postronne po zakończeniu poloneza / części oficjalnej zobowiązane są niezwłocznie do 

opuszczenia budynku, w którym odbywa się Studniówka. 
 

6. Po pokazie poloneza należy przewietrzyć pomieszczenia, w których odbywać się będzie dalsza część 
uroczystości. 

 

IV. Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin został przyjęty do wiadomości przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną, Samorząd  
Uczniowski oraz Komitet Organizacyjny Balu.  

2. Regulamin obowiązuje od dnia następnego po zatwierdzeniu. 
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3. Wychowawcy klas uczestniczących w Studniówce zobowiązani są do zapoznania uczniów z 

regulaminem, a uczniowie do potwierdzenia przyjęcia go do wiadomości. Dyrektor Szkoły udostępnia 

regulamin do wiadomości rodziców klas maturalnych poprzez platformę LIBRUS. 
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