
Regulamin połowinek szkolnych 

 

1. „Połowinki” są zabawą szkolną i mogą być organizowane w połowie cyklu kształcenia  

w liceum. 

2. Połowinki odbywają się na terenie szkoły. 

3. Uczestnikami zabawy szkolnej są uczniowie klas drugich oraz osoby przez nich zaproszone. 

Każdy uczeń/uczennica ma prawo zaprosić 1 osobę. Osoba towarzysząca ma obowiązek 

zapoznania się z niniejszym regulaminem i zaakceptowania jego postanowień poprzez 

złożenie podpisu na liście uczestników.  

4. Organizacją „połowinek” zajmują się wyznaczone osoby z każdej klasy, wychowawcy  

oraz  rodzice. 

5. Warunkiem uczestnictwa uczniów w zabawie połowinkowej jest zadeklarowany udział 

 (wpis na listę uczestników, dostarczenie zgody rodziców), potwierdzony wpłatą  

do skarbnika klasy. 

6. Czas rozpoczęcia i zakończenia „połowinek” ustalają organizatorzy zabawy. 

7. Uczniowie, którzy nie ukończyli 18 lat przedstawiają wychowawcom, w formie pisemnej, 

oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) wyrażające zgodę na udział w zabawie  

oraz zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznego powrotu ucznia o określonej godzinie  

z miejsca odbywającej się imprezy. 

8. Koszt uczestnictwa w “połownikach” pokrywają rodzice (prawni opiekunowie). 

9. Umowę z zespołem muzycznym zawierają wyznaczeni rodzice, ustalają też menu. Wybór 

rodzaju muzyki, strojenie sali i sprzątanie po zabawie jest w gestii młodzieży. 

10. Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące zobowiązani są najpóźniej na tydzień przed 

terminem „połowinek” przekazać wychowawcom klas dane osobowe zaproszonych 

partnerów. W przypadku partnerów niepełnoletnich – zgodę rodziców na ich udział  

w zabawie szkolnej. Dane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie będą nikomu 

udostępnione i służą wyłącznie do celów organizacyjnych. 

11. Uczniowie odpowiadają materialnie za ewentualne szkody majątkowe wyrządzone przez 

siebie lub osoby przez siebie zaproszone. 

12. Wychowawcy klas: 

a) sprawują opiekę nad swoimi uczniami podczas całej zabawy; 

b) posiadają przy sobie listę uczestników oraz spis numerów telefonów  

do poszczególnych rodziców (prawnych opiekunów), 

c) w przypadku naruszenia przez ucznia niniejszego regulaminu, jak też innego 

niepokojącego zdarzenia (np. zasłabnięcia) powiadamiają rodzica prosząc o jego 

przybycie. 

13. Wyznaczeni rodzice z każdej klasy wspomagają wychowawców w opiece nad uczestnikami 

„połowinek”, pełniąc dyżury wg ustalonego harmonogramu. 

14. W trakcie trwania „połowinek” obowiązuje zakaz opuszczania budynku. Uczeń wychodząc 

z zabawy przed jej zakończeniem zobowiązany jest poinformować o tym swego 

wychowawcę. W takiej sytuacji nie przewiduje się możliwości powrotu na zabawę. 

15. Podczas trwania zabawy obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, jak 

też palenia papierosów i używania środków odurzających. Uczniowie, którzy naruszają 

niniejszy zakaz zostaną natychmiast odesłani do domu. Za odbiór ucznia z zabawy  

po wcześniejszym wezwaniu telefonicznym odpowiedzialni są jego rodzice (prawni 

opiekunowie). 

16. W sytuacji wyjątkowej, gdy wychowawca klasy nie może uczestniczyć w „zabawie 

połowinkowej”, informuje o tym Dyrektora Szkoły, który wyznacza innego nauczyciela  

do opieki nad młodzieżą. 



17. Wszyscy uczestnicy zabawy połowinkowej  - zarówno uczniowie jak i osoby towarzyszące - 

bezwzględnie stosują się do poleceń wychowawców i rodziców sprawujących opiekę  

na imprezie. 

18. Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów z niniejszym regulaminem,  

a uczniowie do potwierdzenia własnoręcznym podpisem przyjęcia go do wiadomości. 

19. Regulamin został przyjęty przez Radę Pedagogiczną, Dyrektora Szkoły, Radę Rodziców, 

Samorząd Uczniowski. 

 


