Regulamin Balu Ósmoklasistów
w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 7 w Poznaniu
1. Regulamin określa zasady organizacyjne i porządkowe balu ósmoklasistów oraz zasady
uczestnictwa.
2. Bal ósmoklasistów odbywa się w terminie uzgodnionym przez organizatorów z Dyrektorem
Szkoły. Zgodę na organizację balu wyraża Dyrektor Szkoły.
3. Organizatorami balu ósmoklasistów są rodzice uczniów klasy ósmej.
4. Organizatorzy uzgadniają godzinę rozpoczęcia i zakończenia balu z Dyrektorem Szkoły.
5. Organizatorzy w porozumieniu z Dyrektorem podejmują ostateczne decyzje dotyczące
wyboru lokalu, mając na względzie zapewnienie warunków gwarantujących bezpieczeństwo
uczestnikom balu.
6. Organizatorzy są odpowiedzialni za organizację i przebieg balu ósmoklasistów, a także za
bezpieczeństwo uczestników w szkole lub poza szkołą, podczas jego trwania oraz za
uporządkowanie szkoły po zakończeniu balu.
7. W trakcie trwania balu obowiązuje zakaz opuszczania budynku. Wyjście poza teren, gdzie
odbywa się bal oznacza rezygnację z dalszego udziału w uroczystości.
8. Podczas balu w szkole do dyspozycji uczniów i organizatorów oddaje się tzw. łącznik lub salę
gimnastyczną,(wyznaczone pomieszczenie gdzie ma miejsce poczęstunek dla uczniów), 1
salę lekcyjną jako garderobę oraz wyznaczone sanitariaty. Korzystanie z innych pomieszczeń
podczas balu jest zabronione.
9. Organizatorzy mogą korzystać z wyposażenia szkoły, w tym ze sprzętu audiowizualnego
w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły, na zasadach obowiązujących w szkole, także w zakresie
odpowiedzialności materialnej za użytkowany sprzęt.
10. Dyrekcja Szkoły, wychowawcy i nauczyciele przychodzą na bal w charakterze gości
zaproszonych przez organizatorów balu. Nie pełnią opieki nad uczniami w czasie trwania
imprezy, tym zajmują się organizatorzy – tj. rodzice uczniów klas 8.
11. Podczas całej imprezy wszystkich uczestników balu obowiązuje: całkowity zakaz wnoszenia i
spożywania narkotyków, dopalaczy i alkoholu oraz palenia papierosów.
12. Osoby nietrzeźwe nie będą wpuszczane do obiektu, gdzie odbywa się bal.
13. Wcześniejsze wyjście ucznia musi zostać zgłoszone organizatorom i może mieć miejsce tylko
za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
14. Rodzice, prawni opiekunowie zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom bezpieczny dojazd i
powrót do domu z balu ósmoklasisty.
15. Uczestnikami balu ósmoklasistów mogą być:
a) uczniowie klasy ósmej
b) w wyjątkowych sytuacjach uczniowie klasy siódmej

