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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32/2022 
Dyrektora ZSO nr 7 w Gdańsku 

 
REGULAMIN BALU STUDNIÓWKOWEGO 

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JÓZEFA WYBICKIEGO  
W GDAŃSKU 

 
I. Zasady ogólne 
 

1. Bal studniówkowy, zwany dalej „Studniówką”, jest uroczystością szkolną, wynikającą z tradycji 
polskiej edukacji, a w szczególności z kilkudziesięcioletniej tradycji VII Liceum Ogólnokształcącego 
im. Józefa Wybickiego w Gdańsku. 

2. Regulamin jest spójny z prawem oświatowym i Statutem Szkoły, obowiązuje wszystkich uczestników 
Studniówki. 

3. Studniówka może odbywać się w szkole lub w wynajętym dla jej przeprowadzenia lokalu. W obu 
przypadkach Studniówka traktowana jest jako impreza szkolna. 

4. W przypadku, gdy uroczystość odbywa się poza szkołą Komitet Organizacyjny zobowiązany jest 
do poinformowania odpowiednich służb (Policja, Straż Miejska) o miejscu i czasie Studniówki. 

5. Organizatorami Studniówki są rodzice/prawni opiekunowie klas IV, których reprezentuje Komitet 
Organizacyjny, odpowiedzialny za przygotowanie i przebieg uroczystości, utrzymujący stały kontakt 
z wychowawcami klas i Dyrektorem szkoły. 

 
II. Zasady szczegółowe 

 
1. Dyrektor szkoły, po przedstawieniu odpowiednich informacji przez Komitet Organizacyjny, podejmuje 

ostateczną decyzję, dotyczącą wyboru lokalu, mając na względzie zapewnienie warunków 
gwarantujących bezpieczeństwo uczestnikom balu studniówkowego1.  

2. Odpłatność za udział w ww. imprezie ustala Komitet Organizacyjny, który zobowiązany jest 
do dokonania rozliczenia kosztów organizacji oraz przedłożenia sprawozdania uczestnikom 
i Dyrektorowi szkoły. 

3. Miejsce, czas rozpoczęcia i zakończenia Studniówki określa Dyrektor szkoły w porozumieniu 
z Komitetem Organizacyjnym. 

4. Komitet Organizacyjny informuje Dyrektora szkoły o zasadach zapewnienia warunków 
gwarantujących bezpieczeństwo uczestnikom Studniówki. 

5. Komitet Organizacyjny odpowiada za organizację imprezy, jej prawidłowy przebieg i bezpieczeństwo 
uczestników, w trakcie trwania imprezy. 

6. Komitet Organizacyjny i rodzice/prawni opiekunowie uczniów klas IV wspierają wychowawców 
w sprawowaniu opieki nad uczestnikami Studniówki podczas trwania balu. 

7. Do uczestnictwa w Studniówce uprawnia zaproszenie przekazane przez Komitet Organizacyjny. 
8. Uczestnicy balu zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa oraz ogólnie przyjętych norm 

zachowania w miejscach publicznych. 
9. Uczniowie uczestniczący w studniówce oraz osoby przez nich zaproszone podporządkowują się 

zaleceniom Dyrektora szkoły, wychowawców oraz Komitetu Organizacyjnego. 
10. Uczestnicy balu zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i zasad 

bezpieczeństwa związanych z Covid-19 i wytycznych MEiN, MZ i GIS dotyczących organizacji 
uroczystości szkolnych (studniówki)2 

11. Strój uczestnika Studniówki powinien być adekwatny do charakteru i rangi uroczystości. 
12. Uczestnikami Studniówki mogą być: 

a) Wszyscy uczniowie klas maturalnych VII LO przy czym: 
- Uczniowie pełnoletni (ukończone 18 lat na dzień 11 lutego 2023 r.) na podstawie własnego 
oświadczenia/zgody, rodzice zapewniają bezpieczny dojazd i powrót. 
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- Uczniowie niepełnoletni na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego, rodzice zapewniają 
bezpieczny dojazd po zakończeniu udziału w Studniówce, odbierają ucznia niepełnoletniego, którego 
przekazuje wychowawca. 
 
 
b) Osoby towarzyszące, przy czym: 
- niebędące uczniami VII LO – wyłącznie pełnoletnie na podstawie regulaminu studniówki po 
zgłoszeniu przez pełnoletniego ucznia klasy IV lub rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego 
ucznia klasy IV 
- będące uczniami VII LO po warunkiem ukończenia 17 lat na dzień 11 lutego 2023 r.  po uzyskaniu 
zgody rodzica/opiekuna prawnego na podstawie regulaminu studniówki po zgłoszeniu przez 
pełnoletniego ucznia klasy IV lub rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia klasy IV. 
Rodzice/opiekunowie prawni zapewniają bezpieczny dojazd im po zakończeniu Studniówki, odbierają 
ucznia od wychowawcy. W szczególnych przypadkach może zostać upoważniony pisemnie rodzic 
ucznia zapraszającego. 
c) wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, 
d) rodzice/prawni opiekunowie, w tym organizatorzy imprezy, 
e) inni zaproszeni goście (np. fotograf, kamerzyści itp.). 

13. Uczestniczący w Studniówce uczniowie zobowiązani są, najpóźniej na 14 dni przed uroczystością, do 
podania organizatorom danych osób towarzyszach: imię i nazwisko, oraz numer telefonu do 
rodzica/opiekuna prawnego. Dane, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych służą wyłącznie 
celom organizacyjnym.  

14. Uczniowie lub rodzice/opiekunowie prawni uczniów odpowiadają finansowo za ewentualne 
wyrządzone przez nich szkody materialne lub przez osoby im towarzyszące, przebywające 
na zaproszenie uczniów. 

15. Podczas trwania Studniówki obowiązuje: 
a) całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu3 
b) całkowity zakaz używania i wnoszenia środków odurzających (narkotyki, tzw. dopalacze, itp.)4   
c) zakaz palenia papierosów oraz używania e-papierosów itp.5  
d) zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów6. 

16.  Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mają prawa wstępu 
na Studniówkę. 

17.  Zasady dotyczące wychowawców klas czwartych: 
1) Sprawują bezpośrednią opiekę nad uczniami własnej klasy oraz zaproszonymi przez nich osobami 

towarzyszącymi będącymi uczniami VII Liceum Ogólnokształcącego – zwanymi dalej uczniami. 

a) powinni mieć przy sobie spis telefonów, umożliwiający kontakt z rodzicami/prawnymi 
opiekunami, 

b) rejestrują wcześniejsze wyjścia uczniów i osób towarzyszących, 

c) w przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu wychowawca zobowiązany jest zawiadomić 
o incydencie rodziców/prawnych opiekunów i poinformować o zakończeniu udziału ucznia 
w Studniówce. 

2) Monitorują uczestnictwo w Studniówce osób towarzyszących zaproszonych przez własnych 
uczniów, w szczególności respektowanie postanowień niniejszego regulaminu. Podejmują 
interwencję wobec osób towarzyszących we współpracy z Komitetem Organizacyjnym Studniówki 
lub właściwymi służbami (Ochroną, Strażą Miejską, Policją) adekwatnie do powstałych naruszeń 
regulaminu lub norm prawnych. 

3) W przypadku niestosowania się przez własnych uczniów lub osoby towarzyszące do postanowień 
niniejszego regulaminu, wychowawcy klas są upoważnieni do podjęcia decyzji o zakończeniu 
udziału w Studniówce, odpowiednio przez ucznia własnego lub osobę towarzyszącą. 

4) Wychowawcy klas prowadzą pełną dokumentację udziału klasy w Studniówce (organizacji 
imprezy), a w szczególności sporządzają Kartę Realizacji Zadań. 

18. Zasady dotyczące rodziców/prawnych opiekunów: 
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a) rodzice/prawni opiekunowie uczniów, biorących udział w Studniówce powinni podać 
   wychowawcom numery telefonów umożliwiające natychmiastowy kontakt z nimi w czasie  
   Studniówki, 

b) rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom bezpieczny powrót  
        do domu, 

c) rodzice/prawni opiekunowie, dyżurujący podczas Studniówki powinni kontrolować 
przestrzeganie regulaminu przez uczestników zabawy. W razie stwierdzenia złamania 
regulaminu przez uczniów fakt ten powinni zgłosić wychowawcy. 

 
III. Postanowienia końcowe 
 

1. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania uczniów i osoby im towarzyszące oraz 
rodziców/prawnych opiekunów z Regulaminem Studniówki. 

2. Uczniowie i osoby im towarzyszące oraz rodzice/prawni opiekunowie i Komitet Organizacyjny 
potwierdzają własnoręcznym podpisem akceptację Regulaminu Studniówki. 

3. W sytuacjach nieobjętych powyższymi zapisami obowiązują w tym zakresie przepisy Statutu szkoły 
oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 
 
 
KOMITET ORGANIZACYJNY    DYREKTOR SZKOŁY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 Nr 6 poz. 69 z późniejszymi zmianami). 
2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.1). 
3 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 

230 z późniejszymi zmianami). 
4 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 1997 Nr 75 poz.468 z późniejszymi zmianami). 
5 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 

z 1996r. Nr 10 poz.55 z późniejszymi zmianami). 
6 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 117 

poz. 1007 z późniejszymi zmianami). 
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ZARZĄDZENIE NR 32/2022 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 

w Gdańsku 

z dnia 23 listopada 2022 r. 

w sprawie:  

ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Balu Studniówkowego VII Liceum 

Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku.  

 

Działając na podstawie: 

§39 ust. 1 Statutu VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku, 

dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku, zarządza co następuje: 

§ 1. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku ustala i wprowadza jako 

obowiązujący Regulamin Balu Studniówkowego VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa 

Wybickiego w Gdańsku, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia. 

  

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

         

  

        Marcin Hintz 

        Dyrektor Szkoły 


