OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………..……………………
w szkolnej dyskotece, która odbędzie się dnia: ……………………. od godziny 16:00 do 20:00
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Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze
do szkoły i w czasie powrotu do domu. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu
dyskoteki i go akceptuje.

Telefon kontaktowy do rodziców , który będzie dostępny w godz. 16- 20 w razie konieczności
powiadomienia o problemach zdrowotnych lub w przypadku konieczności wcześniejszego
odebrania dziecka z powodu nieprzestrzegania regulaminu dyskoteki.
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Tel: ……………………………………………………………….………
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Proszę umożliwić dziecku wcześniejsze wyjście z dyskoteki o godzinie ……………………

Podpis rodziców: ………………………………………………………………………………… Data: ……………………….
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1. Dyskoteka trwa od godz. 16 00 do 2000.
2. Nad bezpieczeństwem uczniów w budynku szkoły czuwa dwóch nauczycieli wyznaczonych
przez dyrektora.
3. Dyskoteka odbywa się wewnątrz budynku szkoły na sali gimnastycznej. W czasie trwania
dyskoteki, uczniowie nie mogą opuszczać budynku szkoły.
4. Uczniowie przychodzą na dyskotekę za zgodą rodziców, po wcześniejszym okazaniu
podpisanego oświadczenia.
5. Szkoła nie organizuje „przywozu i odwozu” uczniów na dyskotekię. Za bezpieczeństwo w
drodze odpowiadają rodzice.
6. W czasie dyskoteki obowiązuje zmiana obuwia.
7. Dla bezpieczeństwa uczniów, o godzinie 17:0 0 drzwi wejściowe do szkoły są zamykane.
8. Uczestnikami szkolnej dyskoteki są wyłącznie obecni uczniowie Naszej Szkoły.
9. Uczeń, który chciałby opuścić dysko tekę przed godziną 20:00 powinni mieć to odnotowane
na oświadczeniach rodziców.
10. Nauczyciele nie odpowiadają za kradzież pieniędzy i cennych przedmiotów pozostawionych w
ogólnodostępnej i otwartej dla uczniów biorących udział w dyskotece szatni. Cenne
przedmioty oraz pieniądze uczniowie przekazują opiekunom w celu bezpiecznego
przechowania.
11. Jeżeli uczeń będzie zachowywał się nieodpowiednio, nauczyciele powiadomią o tym fakcie
telefonicznie rodziców i poproszą o odebranie dziecka ze szkoły. Uczeń ten zostanie ukarany
zgodnie ze Statutem.
12. Uczniowie, którzy nie biorą udziału w dyskotece - nie maja pisemnego pozwolenia rodziców,
nie mogą przebywać na terenie szkoły i boisku szkolnym. Uczniowie ci przebywają w domu
lub poza terenem szkoły, a za ich bezpieczeństwo odpowiadają rodzice.

