
GIMNAZJUM 
                                      IM. GEN. KAZIMIERZA TAŃSKIEGO 
                                                    W CHMIELNIKU

REGULAMIN BALU ABSOLWENTA 

1.Bal Absolwenta organizowany jest z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego oraz rodzi-

ców uczniów klas trzecich.

2.Rodzice wraz z opiekunami SU odpowiedzialni są za przygotowanie Balu, jego przepro-

wadzenie zapewniające bezpieczeństwo uczniów oraz zakończenie tzn. uporządkowanie 

miejsca, w którym się odbywał.

3. W organizację Balu zostają włączeni również uczniowie klas trzecich wykonując przy-

dzielone przez rodziców/ nauczycieli  prace (dekorowanie i sprzątanie sali).

4. Za bezpieczeństwo uczniów podczas Balu odpowiadają rodzice, wyznaczeni do pełnie-

nie dyżurów w wyznaczonych miejscach.

5. Bal jest organizowany w budynku Chmielnickiego Centrum Kultury. Do dyspozycji 

uczniów i organizatorów oddaje się salę lustrzaną, hol główny, szatnię, zaplecze kuchen-

ne oraz wyznaczone sanitariaty. Korzystanie z innych pomieszczeń podczas Balu jest za-

bronione.

6. Ustala się następujące zasady uczestnictwa uczniów w Balu Absolwenta:

a) zabawa trwa w godzinach od 1900 do 2400

b) uczniowie przebywają na terenie ChCK, nie mogą go opuszczać i ponownie powracać. 

c) uczniowie mają obowiązek powiadomić wychowawcę o zamiarze opuszczenia Balu. 

d) wyjście w czasie trwania balu poza teren ChCK oznacza rezygnację z dalszej zabawy 

i powiadomienie telefoniczne rodzica/opiekuna  o możliwości odebrania dziecka.

e) na udział dziecka w Balu zgodę pisemną muszą wyrazić rodzice/opiekunowie. 

Brak pisemnej zgody/opiekuna uniemożliwia udział w Balu Absolwenta ( Zał. nr 1) 

f ) rodzice/opiekunowie lub inne osoby przez nich upoważnione pisemnie (po okazaniu 

upoważnienie i dowodu tożsamości) zobowiązani są do odbioru dziecka po zakończonym 

Balu.

g) jeśli w trakcie trwania Balu organizatorzy stwierdzą, że uczeń jest pod wpływem alko-

holu lub innych środków odurzających, pali papierosy, zachowuje się w sposób naganny 



zostanie usunięty z balu. O incydencie zostają natychmiast powiadomieni rodzice/opie-

kunowie, którzy zobowiązani są do odebrania dziecka z Balu.

h) wszyscy uczestnicy Balu są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm za-

chowania w miejscach publicznych oraz do podporządkowania się zaleceniom dyrektora 

szkoły i organizatorów.

i) W celu odebrania ucznia z Balu rodzice/opiekunowie zgłaszają się osobiście do wycho-

wawcy.

7. Szkoła/ opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione telefony, portfele oraz

inne przedmioty wartościowe wniesione na Bal przez ucznia.

8. Konsekwencją nagannego zachowania ucznia jest obniżenie oceny z zachowania na 

koniec roku szkolnego.

Zachowania niedozwolone podczas trwania Balu:

a) zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu 

b) zakaz wnoszenia i używania środków odurzających (narkotyki, tzw. dopalacze, itp.)

c) zakaz palenia papierosów

d) zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i niebezpiecznych przedmiotów.

Za działania niedozwolone podczas Balu uważa się także:

- agresję słowną i fizyczną wobec uczestników i organizatorów Balu,

- brak poszanowania mienia uczestników, organizatorów i CHCK,

- brak poszanowania godności osobistej uczestników i organizatorów Balu. 

9. Wychowawcy klas trzecich zobowiązani są do:

a) zapoznania uczniów z Regulaminem Balu Absolwenta co poświadczają własnoręcznym

podpisem (Zał. nr 2),

b) przygotowania spisu numerów telefonów rodziców uczniów biorących udział w Balu 

(Zał.nr 3),

c) aktywnej opieki nad uczniami podczas Balu.

10. Wychowawcy klas przechowują pisemną akceptację regulaminu podpisaną przez ro-

dzica/opiekuna i ucznia.


