
1 
 

 

Regulamin Studniówki uczniów 

I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Limanowskiego  
w Warszawie 

w roku szkolnym 2018/2019 

 

Zasady ogólne 

1. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji. 

2. Studniówka traktowana jest jak impreza szkolna. 

3. Organizatorem Studniówki jest Komitet organizacyjny wyłoniony spośród rodziców  

lub przedstawicieli prawnych uczniów klas trzecich w roku szkolnym 2018/2019. 

4. W organizacji Studniówki uczestniczą przedstawiciele uczniów - uczestników Studniówki. 

5. Komitet organizacyjny utrzymuje stały kontakt z Dyrektorem Szkoły i Wychowawcami klas 

trzecich w roku szkolnym 2018-2019. 

6. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników Studniówki. 

7. W sytuacjach nie objętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa oświatowego, 
Statutu Szkoły i Regulaminu Samorządu Uczniowskiego. 
 

Zasady uczestnictwa w Studniówce  
 

1. Uczestnikami Studniówki są: 
a. uczniowie i osoby im towarzyszące, 
b. zaproszeni goście w tym: dyrekcja szkoły, wychowawcy, nauczyciele, inni 

pracownicy szkoły, 
c. organizatorzy imprezy 
d. inni goście, zaproszeni zaproszeniem imiennym. 

2. Do uczestnictwa w Studniówce uprawnia zaproszenie imienne, przekazane przez Komitet 
organizacyjny. 

3. Uczestników obowiązują stroje wizytowe.  

4. Uczestniczący w Studniówce uczniowie zobowiązani są w terminie do 15.12.2018r  
do podania organizatorom danych osób towarzyszących wraz z datą urodzenia i numerem 
telefonu osoby upoważnionej do kontaktu. 

Dane, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, nie są nikomu 
udostępniane i służą tylko wyłącznie celom organizacyjnym. Zostaną 
zniszczone po 14 dniach od zakończenia Studniówki. 
5. Uczniowie oraz ich rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za osoby towarzyszące uczniom 

6. W części oficjalnej, mogą wziąć udział rodzice uczestników Studniówki i zaproszeni bliscy,  
po okazaniu wejściówki 

7. Aby otrzymać wejściówkę należy zgłosić Komitetowi organizacyjnemu chęć uczestnictwa  
w części oficjalnej w terminie do 15.12.2018r. 
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8. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania  
w miejscach publicznych. 

9. Podczas trwania Studniówki obowiązuje: 
a. Całkowity zakaz wnoszenia i spożywania narkotyków, środków zmieniających 

świadomość (tzw. dopalaczy) oraz alkoholu – zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 z dnia 26 
października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231). Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem 
środków odurzających nie będą wpuszczane do obiektu. 

b. Zakaz palenia papierosów i e-papierosów poza miejscami wyznaczonymi przez 
organizatora imprezy 

c. Zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych 
przedmiotów, 

d. Zakaz opuszczania budynku (wyjście z budynku traktowane będzie jako 
zakończenie udziału w imprezie i skutkować będzie wezwaniem rodziców 
do odbioru ucznia lub osoby towarzyszącej). 

10. Uczestnicy Studniówki, którzy naruszają zasady organizacji i przebiegu    imprezy muszą 
opuścić lokal w trybie natychmiastowym, odebrani przez rodziców i na koszt rodzica.  
W takim przypadki nie przysługuje zwrot opłaty za udział w studniówce. Ponoszą oni również 
ewentualne koszty interwencji służb porządkowych i medycznych strat spowodowanych 
nieodpowiednim zachowaniem. 

Zasady obowiązujące rodziców uczestników Studniówki 
 
1. Rodzice uczniów biorących udział w studniówce zobowiązani są podać wychowawcom 

numery telefonów, umożliwiające natychmiastowy kontakt z nimi w czasie studniówki  

2. Rodzice uczestników Studniówki są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego powrotu  
do domu ich oraz ich osobom towarzyszącym. 

3. Rodzice dyżurujący podczas Studniówki powinni kontrolować przestrzeganie regulaminu 
przez uczestników imprezy; w razie stwierdzenia złamania regulaminu przez uczniów fakt ten 
powinni zgłosić przedstawicielowi Komitetu Organizacyjnego lub bezpośrednio wychowawcy 
lub Dyrektorowi Szkoły. 

Zasady organizacji i harmonogram wpłat środków na pokrycie kosztów 
Studniówki 

1. Rodzice uczniów – uczestników Studniówki w roku szkolnym 2018-2019 są zobowiązani  
do pokrycia kosztów organizacyjnych Studniówki. W tym celu Komitet organizacyjny ustala 
harmonogram wpłat: 

a. pierwsza wpłata w wysokości 100 PLN będąca deklaracją uczestnictwa w 
Studniówce do 12.03.2018r 

b. druga wpłata w wysokości 200 PLN do 10.10.2018r 
c. trzecia wpłata w wysokości do 150 PLN + do 200 PLN za osobę towarzyszącą do 

10.12.2018r. 

2. Środki na pokrycie kosztów realizacji Studniówki zbierane są na Koncie Rady Rodziców, 
rachunek bankowy nr. 57 1240 2063 1111 0010 6503 6979 
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3. W imieniu Komitetu Organizacyjnego Studniówki umowy na usługi związane z organizacją 
Studniówki zawiera w formie pisemnej co najmniej 2 przedstawicieli Komitetu 
organizacyjnego Studniówki 

4. Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego zobowiązuje się do pokrycia kosztów 
przedstawionych przez Komitet Organizacyjny Studniówki, zgodnego z terminami 
wskazanymi na dowodach zakupu, z konta wskazanego w Pkt 2, oraz wspólnego  
z Komitetem organizacyjnym końcowego rozliczenia kosztów Studniówki w terminie  
do 28.02.2019r.  

5. Wszystkie zwroty środków wynikające z nadpłat, rezygnacji ucznia z udziału w Studniówce 
nastąpią niezwłocznie po rozliczeniu kosztów Studniówki. 

6. Komitet organizacyjny Studniówki reprezentując rodziców uczniów klas trzecich  
po rozliczeniu środków i wypłatach zwrotów, decyduje o przeznaczeniu środków pozostałych 
na Koncie Rady Rodziców. 

7. Rezygnacja z uczestnictwa w Studniówce i zwrot wpłaconych środków na Konto Rady 
Rodziców może nastąpić do dnia 31.10.2018r 

8. Rezygnacja z uczestnictwa w Studniówce i zwrot wpłaconych środków na Konto Rady 
Rodziców po 31.10.2018r., jednak nie później niż 05.01.2019r. może nastąpić  
w szczególnych przypadkach losowych, uniemożliwiających fizyczny udział uczestnika  
w Studniówce (urazy, choroba wymagająca hospitalizacji, itp.). 

9. Zwrot środków po uzasadnionej rezygnacji z udziału w Studniówce w okresie od 01.11.2018 
do 05.01.2019r nastąpi niezwłocznie po pełnym rozliczeniu kosztów Studniówki. 

Postanowienia końcowe 

1.Regulamin został zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną, Dyrektora Szkoły, Radę 
Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia po zatwierdzeniu. 

3. Wychowawcy klas uczestniczących w Studniówce zobowiązani są do zapoznania uczniów, 
rodziców/prawnych opiekunów regulaminem, a uczniowie i rodzice/prawni opiekunowie 
potwierdzają przyjęcie regulaminu, oświadczeniem z załączników: 

a. Załącznik nr. 1 – rodzice uczestników 
b. Załącznik nr. 1.1. – uczniowie- uczestnicy, samodzielnie utrzymujący się  
c. Załącznik nr. 2 – uczniowie- uczestnicy 

4. Podpisane oświadczenia należy przekazać wychowawcom klas w terminie do 10.12.2018r. 
5. Brak akceptacji Regulaminu Studniówki przez ucznia i jego rodzica (za wyłączeniem sytuacji, 

gdy uczeń podpisuje Załącznik 1.1.) traktowany będzie jako rezygnacja z udziału w imprezie. 

 

                                                                                                              Dyrektor I LO

Za komitet Organizacyjny Studniówki  

w roku szkolnym 2018-2019 

 

 

                

              

                             Za Radę Rodziców I LO 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW UCZNIA 
I LO z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego w Warszawie 

 BIORACEGO UDZIAŁ W STUDNIÓWCE 
 
 
 

Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………… 
Klasa…………………………………………………………………………….. 
 
Oświadczam, że:  
 
1. Zapoznałem się z treścią Regulaminu studniówki w I LO z Oddziałami Integracyjnymi  
im. B. Limanowskiego w Warszawie i akceptuje ustalone w nim zasady uczestnictwa. 
 
2. W razie zgłoszenia przez Komitet organizacyjny lub wychowawcę niewłaściwego 
zachowania mojego syna/córki podczas studniówki zobowiązuję się do niezwłocznego 
odebrania go/jej z imprezy.  
 
 
Data………………………………………………… 
 
Podpis rodzica  ……………………………………... 
 
Podpis rodzica………………………………………… 
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ZAŁĄCZNIK NR 1.1. 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIA UCZNIA 
I LO z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego w Warszawie  

BIORACEGO UDZIAŁ W STUDNIÓWCE 
Dorosłego, będącego na własnym utrzymaniu  

 
 
Imię i nazwisko ucznia……………………………………………… 
Klasa………………………………………………………………….. 
 
Oświadczam, że: 
 
1. Zapoznałem się z treścią Regulaminu studniówki w I LO z Oddziałami Integracyjnymi im. 
B. Limanowskiego w Warszawie i akceptuje ustalone w nim zasady uczestnictwa 
 
2. W razie zgłoszenia przez Komitet organizacyjny lub wychowawcę niewłaściwego mojego 
zachowania podczas studniówki zobowiązuję się do niezwłocznego opuszczenia imprezy.  
 
3.  Utrzymuję się samodzielnie i nie wyrażam zgody na informowanie moich  
rodziców o sprawach związanych ze szkołą i studniówką  
 
 
data…………………………………………………… 
 
podpis ucznia…………………………………………. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2. 

 
OŚWIADCZENIA UCZNIÓW KLASY …………. 

I LO z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego w Warszawie  
BIORACYCH UDZIAŁ W STUDNIÓWCE 

 
 

1. Zapoznałem się z treścią Regulaminu studniówki w I LO z Oddziałami Integracyjnymi im. 
B. Limanowskiego w Warszawie i akceptuje ustalone w nim zasady uczestnictwa 
 
2. W razie zgłoszenia przez Komitet organizacyjny lub wychowawcę niewłaściwego mojego 
zachowania podczas studniówki zobowiązuję się do opuszczenia imprezy w towarzystwie 
mojego rodzica/ów, którzy zostaną zobowiązani do odebrania mnie z miejsca imprezy.  
 

L.P. IMIĘ i NAZWISKO UCZNIA PODPIS UCZNIA 
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