
Regulamin Balu Ósmoklasisty 

w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Łodzi 

1. Regulamin określa zasady organizacyjne i porządkowe Balu Ósmoklasisty 

oraz zasady uczestnictwa. W sprawach nie objętych Regulaminem obowiązują 

odpowiednie przepisy Statutu Szkoły oraz przepisów prawa oświatowego. 

2. Bal Ósmoklasisty organizowany jest z inicjatywy rodziców uczniów klas 

ósmych w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi. 

3. Rodzice są założycielami kilkuosobowego Komitetu Organizacyjnego, który 

przejmuje zadania organizacyjne i odpowiedzialność za działania, o których 

poniżej. 

4. Bal odbywa się w terminie uzgodnionym przez o Komitet Organizacyjny z 

dyrektorem szkoły oraz kierownikiem gospodarczym szkoły. Termin obejmuje 

datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia. Bal nie może zakończyć się później 

niż o godz. 21.30, a czynności porządkowe o godz. 22.00. 

5. Komitet Organizacyjny odpowiada za przygotowanie balu, jego 

przeprowadzenie, jego zakończenie, uporządkowanie szkoły po zakończeniu 

balu oraz zapewnia bezpieczeństwo uczniów. 

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów Komitet Organizacyjny 

wyznacza na cały czas trwania balu dwuzmianowe dyżury rodzicielskie przed 

wejściem na teren szkoły, w sali gimnastycznej, jadalni, szatni, korytarzach 

szkolnych i toaletach. 

7. W celu zapewnienia wzmożonej ochrony okolic szkoły, Komitet Organizacyjny 

o jego terminie zawiadamia na piśmie Straż Miejską. 

8. Komitet Organizacyjny balu i Szkoła nie ponoszą odpowiedzialności 

za bezpieczeństwo uczestników po opuszczeniu budynku Szkoły. 

9. Organizatorzy mogą korzystać z wyposażenia Szkoły, jej sprzętu 

audiowizualnego w uzgodnieniu z dyrektorem i kierownikiem gospodarczym 

Szkoły na zasadach obowiązujących w Szkole, a także odpowiedzialności 

materialnej za użytkowany sprzęt. 

10. Uczestnikami Balu mogą być: 

 Uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi; 

 Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni Szkoły; 

 Rodzice uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi; 

 Uczniowie klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi 

zaproszeni przez Komitet Organizacyjny; 

 

11. Najpóźniej na 10 dni przed terminem Balu Komitet Organizacyjny przekazuje 

dyrektorowi lub wicedyrektorowi Szkoły listę uczestników Balu oraz osób 

zaproszonych. Przekazane dane osób towarzyszących, zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych, nie będą nikomu udostępniane i służą wyłącznie 

do celów organizacyjnych. 



12. Na udział uczniów oraz pozostałych niepełnoletnich uczestników Balu 

pisemną zgodę wyrazić muszą rodzice/prawni opiekunowie dziecka poprzez 

złożenie Oświadczenia (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) w terminie 

najpóźniej na 14 dni przed terminem Balu. Oświadczenia zbiera Komitet 

Organizacyjny. 

13. Brak wymaganych Oświadczeń uniemożliwia udział w Balu Ósmoklasisty 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodzi. 

14. Wszyscy uczestnicy Balu są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych 

norm zachowania w miejscach publicznych oraz podporządkowania się 

zaleceniom dyrektora Szkoły i Komitetu Organizacyjnego.  

15. Podczas trwania Balu obowiązuje: 

 Zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu – zgodnie z art. 14.ust.1 pkt.1 

Ustawy z dnia 26. 10. 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z późn. zmianami (DZ.U. 2002 

n2 147, poz. 1231); 

 Zakaz wnoszenia i używania środków odurzających (narkotyki, tzw. 

dopalacze, itp.) zgodnie z Ustawą z dnia 24.04.1997 r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 1997 nr 75, poz. 468); 

 Zakaz wnoszenia i palenia papierosów, w tym e-papierosów i innych 

substancji zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz. 55 

z późn. zmianami i jej nowelizacją z dn. 08.04.2010 r. (Dz. U. nr 81 poz. 

529); 

 Zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych. 

16. Osoby będące pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających nie mają 

prawa wstępu na Bal. 

17. Za działania niedozwolone podczas Balu uważa się także: 

 Agresję słowną i fizyczną wobec uczestników i organizatorów Balu; 

 Brak poszanowania mienia uczestników, organizatorów i Szkoły; 

18. Uczniowie, którzy łamią powyższe zakazy mogą podlegać następującym 

sankcjom: 

 Usunięcie z Balu z powiadomieniem rodziców/prawnych opiekunów 

wraz z otrzymaniem oceny nagannej na koniec roku szkolnego; 

 Wezwanie Policji w przypadku naruszenia zakazów, o których mowa 

w punkcie 14 Regulaminu; 

 Wszczęcie procedur przewidzianych w Statucie Szkoły. 

19. Obowiązki wychowawców uczniów klas ósmych: 

 Zapoznanie uczniów z Regulaminem Balu z poświadczeniem 

własnoręcznym podpisem ich zapoznania się. 

20. Obowiązkiem Komitetu Organizacyjnego jest również: 

 



 Posiadanie w czasie Balu listy uczniów i ich osób towarzyszących wraz 

z numerami telefonów do rodziców/prawnych opiekunów; 

 Przechowanie pisemnych akceptacji Regulaminu podpisanych przez 

rodziców i uczniów. 

21. Obowiązki wychowawców pozostałych uczniów Szkoły zaproszonych na Bal 

przez organizatorów: 

 Zapoznanie uczniów z Regulaminem Balu z poświadczeniem 

zapoznania się z nim przez uczniów ich własnoręcznym podpisem . 

22. Obowiązki rodziców/prawnych opiekunów uczniów biorących udział w Balu: 

 Zapoznanie się z Regulaminem; 

 Udostępnienie Komitetowi Organizacyjnemu Balu numeru telefonu 

umożliwiającego kontakt w czasie trwania Balu; 

 Wyrażenie zgody na badanie dziecka alkomatem/narkotestem 

w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia punktu 14 

Regulaminu; 

23. Szkoła i Komitet Organizacyjny nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione 

telefony, portfele i inne przedmioty wartościowe wniesione na Bal przez 

ucznia. 

24. W trakcie trwania Balu uczniów obowiązuje zakaz opuszczania budynku. 

Wyjście poza jego teren odbywać się może wyłącznie pod opieką 

rodzica/prawnego opiekuna i oznacza rezygnację z dalszego udziału w 

uroczystości. 

Wcześniejsze wyjście uczniów lub ich osób towarzyszących musi zostać 

zgłoszone Komitetowi Organizacyjnemu w celu wyrejestrowania z listy 

uczestników.  

25.  Kwestie nie objęte Regulaminem rozwiązuje Komitet Organizacyjny za zgodą 

Dyrektora Szkoły. 

 

 

 

 


