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XIX  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. M. MOKWY 

w GDAŃSKU 

1. Studniówka jest uroczystością szkolną wpisaną w tradycję polskiej edukacji.  

Jej organizatorzy i uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad. 

2. Organizatorami studniówki są rodzice uczniów klas maturalnych, których reprezentuje 

Komitet Studniówkowy. 

3. W skład Komitetu Studniówkowego wchodzą przedstawiciele wyłonieni spośród 

rodziców uczniów klas maturalnych (po 2 osoby z klasy)  

oraz przedstawiciele uczniów wszystkich klas maturalnych, którzy zadeklarowali 

gotowość współpracy. 

4. Organizatorzy studniówki odpowiadają za wybór sali balowej, wybór menu, DJ oraz 

zaproszeń dla kadry szkoły oraz za rzetelne rozliczenie kosztów studniówki. 

5. Komitet Organizacyjny ustala termin i miejsce Studniówki.  

▪ termin: 5 lutego 2022 r. 

▪ miejsce: w Starym Maneżu ul. Słowackiego 23, 80-257 Gdańsk. 

▪ czas rozpoczęcia: godzina 19:00  

(możliwość przybycia od godz.  

17:50 – klasa 3a gim 

18.00 – klasa 3b gim 

18.10 – klasa 3c gim 

18.20 – klasa 3d gim 

18.30 – klasa 3e gim 

18.40 – klasa 3f gim) 

, czas zakończenia: godzina 3:00. 

6. Komitet Organizacyjny odpowiada za organizację i prawidłowy przebieg imprezy. 

7. Komitet Studniówkowy udziela nauczycielom wychowawcom i dyrekcji szkoły, 

rodzicom informacji dotyczących organizacji studniówki. 

8. Podczas trwania studniówki obowiązuje:  

1. obowiązek przestrzegania wytycznych MEiN, MZ i GIS dotyczące organizacji 

uroczystości szkolnych (studniówki) – zał. Nr. 1, 

2. obowiązek przestrzegania Regulaminu porządkowego Imprez organizowanych 

w Starym Maneżu ul. Słowackiego 23, 80-257 Gdańsk – zał. 3,  

3. całkowity zakaz wnoszenia i spożywania narkotyków oraz wszelkich substancji 

odurzających w tym tz ”dopalaczy”, 

4. całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu - zgodnie z art. 14 1 pkt. 1 

ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) 

– Ochrona obiektu, Komitet Organizacyjny, Dyrektor Szkoły i nauczyciele 

uczestniczący w Studniówce mają prawo i obowiązek skonfiskowania 

wnoszonego alkoholu, 

5. zakaz palenia papierosów- zgodnie z nowelizacją z dnia 8 kwietnia 2010 (Dz. 

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

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 276), 



6. zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych przedmiotów 

niebezpiecznych, 

7. osoby nietrzeźwe i będące pod wpływem środków odurzających nie będą 

wpuszczane do obiektu. 

9. W uroczystości mogą brać udział osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej 

oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej, 

10. W uroczystości mogą brać udział jedynie uczniowie klas maturalnych wraz z 

zaproszonymi i zgłoszonymi osobami towarzyszącymi, wychowawcy klas, dyrekcja 

szkoły i nauczyciele, zaproszeni goście oraz rodzice z Komitetu Studniówkowego. 

Rekomenduje się taką organizację uroczystości, która ograniczy kontakty z osobami 

niebędącymi uczestnikami danej studniówki,  

11. Wchodząc do lokalu uczestnicy uczniowie i osoby im towarzyszące podczas balu są 

zobowiązani do okazania dowodu tożsamości. 

12. W przypadku uczestniczenia w Studniówce maturzysty lub osoby towarzyszącej, 

która w myśl przepisów prawa cywilnego nie ukończyła lat 18, wymaga się pisemnej 

zgody rodziców lub opiekunów prawnych dla jej udziału w uroczystości – zał. 3, 
(Dane, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, nie będą nikomu udostępniane i służą wyłącznie 

celom organizacyjnym. Podanie danych osobowych oraz zgoda na utrwalanie i nieodpłatne, wielokrotne 

przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku są dobrowolne). 

13. Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące ponoszą odpowiedzialność za ich 

zachowanie i ewentualne szkody. Przed Studniówką muszą zostać dostarczone do 

wychowawców klas listy uczestników z danej klasy z danymi osób towarzyszących 

(zał. 4) wraz z oświadczeniami zgody na udział w uroczystości (zał.3)(Dane, zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych, nie będą nikomu udostępniane i służą wyłącznie celom 

organizacyjnym. Podanie danych osobowych oraz zgoda na utrwalanie i nieodpłatne, wielokrotne 

przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku są dobrowolne). 

14. Obowiązującym ubiorem jest strój wizytowy (dotyczy także osób towarzyszących). 

15. W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 przy stolikach 

będą siedzieli uczniowie z jednej klasy. 

16. W przypadku zaistnienia ewentualnych szkód materialnych, koszty ponosi wykryty 

winowajca. W przypadku niemożliwości wykrycia winowajcy, koszty ponoszą 

uczestnicy balu - koszt statystyczny na jednego ucznia. 

17. W trakcie trwania imprezy obowiązuje zakaz opuszczania budynku, w którym 

odbywa się uroczystość. W szczególnych przypadkach wymagana jest zgoda Komitetu 

Organizacyjnego. Samowolne wyjście traktowane jest jako zakończenie udziału w 

uroczystości. 

18. Uczestnicy studniówki, którzy naruszą zasady organizacji i przebiegu imprezy 

muszą opuścić lokal w trybie natychmiastowym z powiadomieniem rodzica i na 

koszt rodziców. Poniosą oni również ewentualne koszty interwencji służb 

porządkowych i medycznych. 

19. Za bezpieczeństwo uczestników Studniówki odpowiada Ochrona zapewniona przez 

lokal w którym odbywa się uroczystość,  Komitet Organizacyjny, w porozumieniu z 

Dyrektorem szkoły,  

20. Rodzice uczniów biorących udział w studniówce są zobowiązani podać telefonów, 

umożliwiające natychmiastowy kontakt  

z nimi w czasie studniówki (Dane, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, nie będą 

nikomu udostępniane i służą wyłącznie celom organizacyjnym. Podanie danych osobowych oraz zgoda 

na utrwalanie i nieodpłatne, wielokrotne przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku są dobrowolne). 

21. Rodzice zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom i osobom przez nich zaproszonym 

bezpieczny dojazd i powrót do domu i ponoszą za to odpowiedzialność. 

22. W czasie trwania studniówki rodzice z Komitetu Studniówkowego pełnią dyżury.  



23. Rodzice z Komitetu Studniówkowego dyżurujący podczas studniówki powinni 

kontrolować przestrzeganie regulaminu przez uczestników zabawy. W razie 

stwierdzenia złamania regulaminu przez uczniów lub osoby przez nich zaproszone fakt 

ten powinni zgłosić wychowawcy klasy.  

24. Uczniowie uczestniczący w Studniówce oraz osoby przez nich zaproszone w czasie 

trwania Studniówki mają obowiązek podporządkowania się zaleceniom Komitetu 

Organizacyjnego, 

25. Wychowawcy klas uczestniczących w studniówce zobowiązani są do zapoznania 

uczniów i rodziców z regulaminem studniówki. 

26. Uczestnicy Studniówki, którzy naruszą zasady zapisane w regulaminie, mogą zostać 

usunięci ze Studniówki przez Komitet Organizacyjny Studniówki, wychowawcę klasy 

lub Dyrektora Szkoły. 

27. Uczniowie oraz osoby towarzyszące oraz rodzice osób niepełnoletnich biorących udział 

w studniówce  potwierdzają własnoręcznym podpisem (zał. 3) akceptację Regulaminu. 

28. W sytuacjach nie objętych poniższymi zapisami obowiązują powszechne przepisy 

prawa. 

Komitet Organizacyjny Studniówki 

 


