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Regulamin organizacji Balu Klas Ósmych w 

Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Tłuszczu w roku szkolnym 2021/2022  

  

§1 - Zasady ogólne  

  

1. Bal Klas Ósmych jest uroczystością organizowaną przez rodziców uczniów klas 

ósmych.  

2. W celu sprawnego działania i dobrego kontaktu z Dyrekcją szkoły, rodzice wyłaniają 

spośród swojego grona przedstawicieli.  

3. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników balu.   

4. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania uczniów i rodziców z 

Regulaminem. 

5. Rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem akceptację oświadczenia/zgody 

rodziców/ prawnych opiekunów małoletnich uczestników Balu Klas Ósmych. 

6. W sytuacjach nie objętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa 

oświatowego.     

7. Integralną część Regulaminu stanowi załącznik (nr1).  

  

§2 - Zasady szczegółowe  

  

1. Wyznaczeni rodzice sprawują opiekę nad uczestnikami podczas trwania balu.   

2. Uczestnicy balu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu, Statutu Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu oraz ogólnie przyjętych norm zachowania 

w miejscach publicznych.   

3. Absolwenci uczestniczący w balu podporządkowują się zaleceniom Wychowawców 

oraz osób będących opiekunami balu.   

4. Bal odbywa się w świetlicy oraz w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Tłuszczu.  

5. Strój uczestnika balu nie może budzić żadnych zastrzeżeń i powinien podnosić rangę 

uroczystości.  

6. Uczestnikami balu mogą być:  

 Uczniowie klas ósmych,  

 Wychowawcy klas,  

 rodzice i opiekunowie zaangażowani w pracę na rzecz balu, w tym 

organizatorzy imprezy,  
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 inni zaproszeni goście (np. fotografowie, kamerzyści, itp.).  

7. Osoby niepełnoletnie, które są uczestnikami balu, muszą posiadać pisemną zgodę 

rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w balu (zał. nr 1).  

8. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów odpowiadają finansowo za ewentualne szkody 

materialne wyrządzone przez ich dzieci.  

9. W trakcie trwania balu obowiązuje zakaz opuszczania budynku.  

Wyjście uczestnika balu traktowane jest jako zakończenie udziału w uroczystości. 

Powrót nie jest możliwy.  

10. Podczas trwania balu obowiązuje:  

 całkowity zakaz używania i wnoszenia środków odurzających (narkotyki, tzw. 

dopalacze, itp.) – zgodnie z ustawą z dnia 24.04.1997 o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. 1997 Nr 75, poz.468).  

 zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych 

przedmiotów.  

 Urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, itp.) 

11. Osoby będące pod wpływem środków odurzających nie mają prawa wstępu na bal.  

12. Uczestnicy balu, którzy naruszą zasady zapisane w Regulaminie, muszą opuścić 

miejsce, w którym odbywa się bal w trybie natychmiastowym z powiadomieniem 

rodzica (opiekuna) i odbiorem osobistym przez rodzica (opiekuna). Ponadto mogą 

zostać pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Poniosą oni również koszty 

interwencji służb porządkowych.  

13. Po zakończeniu balu rodzice lub osoby przez nich wskazane odbierają młodzież.  

14. Rodzice pełniący dyżur podczas imprezy zobowiązani są do kontrolowania 

przestrzegania Regulaminu przez uczestników zabawy, a w razie stwierdzenia jego 

złamania mają obowiązek reagować.  

15. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie imprezy powinni posiadać ważne dokumenty 

tożsamości.  

  

  

§ 3 - Zakres obowiązków i zasady dotyczące wszystkich rodziców, absolwentów  

  

Zakres obowiązków wychowawców:  

1. Wychowawcy klasy wspierają przygotowanie balu i udzielają pomocy rodzicom i 

uczniom przy jego organizacji. Nie odpowiadają jednak za dysponowanie środkami 

finansowymi i nie podpisują umów.  
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Zakres obowiązków rodziców:  

1. Rodzice dokonują wyboru oprawy muzycznej, cateringu, ochrony, itp.,  a następnie 

podpisują stosowne umowy.  

2. Środkami finansowymi dysponują zawsze i wyłącznie Rodzice.  

3. Przedstawiciele Rodziców uczestniczą w balu do końca i sprawują nadzór nad 

przestrzeganiem Regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa i współżycia społecznego.  

4. Rodzice dyżurujący podczas balu powinni kontrolować przestrzeganie Regulaminu 

przez uczestników zabawy. W razie stwierdzenia złamania jego zapisów przez 

uczestników balu powinni reagować zgodnie z Regulaminem.  

5. Dyżurujący Rodzice rejestrują wcześniejsze wyjścia uczestników balu.  

6. Rodzice uczniów klas ósmych pokrywają wszystkie koszty związane z organizacją 

balu.  

7. Rodzice uczniów biorących udział w balu są zobligowani podać Wychowawcy numer 

telefonu umożliwiający natychmiastowy kontakt z nimi w czasie trwania balu.  

8. Rodzice zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom bezpieczne przybycie na bal i 

bezpieczny powrót do domu.  

 

§6 - Postanowienia końcowe  

  

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

Uczniowski.  

2. Regulamin obowiązuje od dnia następnego po zatwierdzeniu.  

  

  

Załączniki do regulaminu:  

nr 1 – oświadczenie/zgoda rodziców/ prawnych opiekunów małoletnich 

uczestników Balu Klas Ósmych 
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Zał. 1  
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OŚWIADCZENIE/ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

małoletnich uczestników Balu Klas Ósmych 

 

 

 
…………………………………………………………………………..  

imię i nazwisko uczestnika 

 

Ja niżej podpisany/a ..................................................................... matka/ ojciec/opiekun prawny 

oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na udział mojej córki/ mojego syna ………………………………… 

w Balu Klas Ósmych organizowanym przez SU, Radę Rodziców działających przy 

Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Tłuszczu, który odbędzie się w dniu 15.06.2022 

r. w godzinach 16:00 – 20:00 w budynku Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w 

Tłuszczu. Zapewniam, ze stan zdrowia mojego dziecka/ podopiecznego pozwala na 

udział w Balu. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Balu Klas Ósmych. 

2. Biorę pełna odpowiedzialność za przybycie mojej córki/syna/ podopiecznego na Bal 

Klas Ósmych.  

3. Wyrażam zgodę na pokrycie materialnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko/ 

podopiecznego podczas trwania Balu. 

4. Zobowiązuje się zapewnić mojemu dziecku bezpieczny powrót do domu, dziecko 

będzie odebrane osobiście przeze mnie lub osobę upoważnioną  

………………………………………………………………………………………... 

imię i nazwisko 

5. Przekazuje następujący numer telefonu zapewniający kontakt ze mną w czasie trwania 

Balu. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 
 

………………………………….  ………………………………… 

miejscowość, data czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna   


