
 
REGULAMIN STUDNIÓWKI 

w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie 

 
Studniówka 2018 odbędzie się w lokalu FORTECA  

w Warszawie przy ulicy Zakroczymskiej 12  
w piątek 5 stycznia 2018 r. w godzinach 20 – 6. 

 

Dla zapewnienia wszystkim jak najlepszej atmosfery, 
uroczystości i zabawy, które będą wspominane przez całe 
życie, aby uchronić społeczność szkolną przed zakłócaniem  
tej podniosłej imprezy ustalamy poniższy regulamin. 
 
 
1. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej 
edukacji.  
2. Organizatorami studniówki są rodzice uczniów klas III, których 
reprezentuje Komitet Organizacyjny, odpowiedzialny za przygotowanie 
i przebieg uroczystości, utrzymujący stały kontakt z Dyrektorem szkoły  
i Wychowawcami klas.  
3. Komitet Organizacyjny odpowiada za przygotowanie uroczystości,  
jej prawidłowy przebieg i bezpieczeństwo uczestników.  
4. Komitet Organizacyjny i wyznaczeni rodzice uczniów klas III (2 osoby  
z każdej klasy) sprawują opiekę nad uczestnikami studniówki podczas  
jej trwania.  
5. Uczestnicy balu zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych 
norm zachowania w miejscach publicznych.  
8. W studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych i zaproszone 
przez nich osoby towarzyszące oraz Dyrekcja, Wychowawcy i inni 
Nauczyciele.  
9. Uczniowie ponoszą pełną odpowiedzialność za zaproszonych gości.  
10. Uczestniczący w studniówce uczniowie zobowiązani są, najpóźniej  
do 18 grudnia br., do podania organizatorom danych osób towarzyszach 
(imię i nazwisko, PESEL). Dane, zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych, nie są nikomu udostępniane, służą wyłącznie celom 
organizacyjnym i będą zniszczone po zakończeniu imprezy. 
11. Uczniowie odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne 
wyrządzone przez siebie lub przez osoby im towarzyszące.  
12. Podczas trwania studniówki obowiązuje: 
a) całkowity zakaz spożywania alkoholu; 
b) całkowity zakaz używania środków odurzających (narkotyki,  
tzw. dopalacze, itp.);  
c) zakaz palenia papierosów poza wyznaczonym do tego miejscem; 



d) zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych 
niebezpiecznych przedmiotów;  
e) zakaz opuszczania budynku – wyjście traktowane jest jako 
zakończenie udziału w uroczystości; 
13. Osoby będące pod wpływem alkoholu nie mają prawa wstępu  
na imprezę.  
14. Zakazane jest wnoszenie alkoholu do lokalu, w którym odbywa się 
studniówka. Organizatorzy i osoby przez nich upoważnione mają prawo  
i obowiązek skonfiskowania wnoszonego alkoholu.  
15. Uczestnicy studniówki, którzy naruszą zasady zapisane  
w Regulaminie muszą opuścić lokal w trybie natychmiastowym  
z powiadomieniem rodziców i na ich koszt. Ponadto mogą zostać 
pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Poniosą oni również 
koszty interwencji służb porządkowych i medycznych.  
16. Rodzice uczniów biorących udział w studniówce powinni podać 
wychowawcom numery telefonów, umożliwiające natychmiastowy 
kontakt z nimi podczas imprezy.  
17. Rodzice uczniów mogą uczestniczyć w części oficjalnej studniówki, 
zajmując miejsca wyznaczone przez organizatorów.  
18.Osoby nieposiadające zaproszenia (rodzice, inne osoby) po zakończeniu 
poloneza zobowiązane są do opuszczenia budynku, w którym odbywa się 
studniówka.  
19. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc parkingowych przy budynku 
FORTECY na parking wpuszczani będą tylko nauczyciele, organizatorzy  
i uczniowie, którzy zgłoszą wcześniej fakt przyjazdu samochodem  
i otrzymają karty parkingowe. Osoby uczestniczące tylko w części oficjalnej  
proszone są o parkowanie samochodów na ulicy lub znajdującym się  
w pobliżu parkingu strzeżonym. 
20. Po zakończeniu studniówki rodzice odbierają młodzież z lokalu  
lub uczniowie wracają na własną odpowiedzialność.  
21. Zapisów niniejszego regulaminu w zakresie dotyczącym rodziców nie 
stosuje się do uczniów pełnoletnich, którzy mieszkają i utrzymują się 
samodzielnie oraz złożą odpowiednie oświadczenie (załącznik 1a). 
22.Integralną część regulaminu stanowią ZAŁĄCZNIKI NR 1, 1a i 2. 
 
 
KOMITET STUDNIÓWKOW         SAMORZĄD UCZNIOWSKI            DYREKTOR SZKOŁY 

 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
UWAGA:  
Brak podpisu ucznia na ZAŁĄCZNIKU NR 2 jest równoznaczny z rezygnacją udziału 
w studniówce. 

 
OŚWIADCZENIE UCZNIA i 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 Regulaminem studniówki w I LO z Oddziałami 
Integracyjnymi im. B. Limanowskiego w Warszawie. 
2. W razie niewłaściwego zachowania mojego syna/córki podczas 
studniówki zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania go/jej z imprezy.  

 
.............................................................                .............................................................. 

data, podpis ucznia                                           data, podpis rodzica 
 
 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1a 

 
UWAGA:  
Brak podpisu ucznia na ZAŁĄCZNIKU NR 2 jest równoznaczny z rezygnacją udziału 
w studniówce. 

 
OŚWIADCZENIE 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 Regulaminem studniówki w I LO z Oddziałami 
Integracyjnymi im. B. Limanowskiego w Warszawie i akceptuję go. 
2. W razie zachowania rażąco naruszającego ustalenia regulaminu 
zobowiązuję się do opuszczenia studniówki.  
3. Utrzymuję się samodzielnie i nie wyrażam zgody na informowanie moich 
rodziców o sprawach związanych ze szkołą i studniówką. 

   
......................................................................... 

data, podpis ucznia  



 
ZAŁĄCZNIK NR 2 

POTWIERDZENIE AKCEPTACJI REGULAMINU STUDNIÓWKI  
PRZEZ UCZNIÓW KLASY III …… 

UWAGA:  
Brak podpisu ucznia na jest równoznaczny z rezygnacją udziału w studniówce. 
 

l.p. imię i nazwisko ucznia podpis 
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