
Regulamin Balu Ósmoklasistów  
w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 7 w Poznaniu 

 
1. Regulamin określa zasady organizacyjne Balu Ósmoklasistów oraz zasady uczestnictwa  
    w nim.  
2. Organizatorami balu ósmoklasistów są rodzice uczniów klas ósmych, z przedstawicieli      
    których zawiązuje się Komitet Organizacyjny. 
3. Bal Ósmoklasistów odbywa się w terminie i miejscu ustalonym przez Komitet Organizacyjny  
    w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły. Termin ten musi być wyznaczony najpóźniej na 14 dni  
    przed datą planowanego balu, o czym Komitet Organizacyjny informuje Dyrektora Szkoły.  
    Również najpóźniej na 14 dni przed datą planowanego balu Komitet Organizacyjny  
    przekazuje Dyrektorowi Szkoły listę planowanych gości z ZSP7 wraz z zaproszeniami. 
4. Dyrekcja Szkoły, wychowawcy klas i nauczyciele z ZSP7 przychodzą na bal w charakterze      
    gości zaproszonych przez organizatorów balu i nie pełnią opieki nad uczniami w czasie  
    trwania imprezy. 
5. W przypadku, gdy miejscem odbywania się balu ma być ZSP7, to do dyspozycji uczniów i  
    organizatorów oddaje się wyłącznie tzw. łącznik lub salę gimnastyczną, wyznaczone toalety,  
    jedną salę lekcyjną jako garderobę oraz drugą jako miejsce poczęstunku dla uczniów.  
    Korzystanie z innych pomieszczeń podczas balu jest zabronione. Ponadto w takim wypadku  
    Komitet Organizacyjny może korzystać z wyposażenia szkoły, w tym ze sprzętu   
    audiowizualnego, w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły i na zasadach obowiązujących w  
    ZSP7 (także w zakresie odpowiedzialności materialnej za użytkowany sprzęt).  
    Jeśli bal odbywać się ma w ZSP7, Komitet Organizacyjny jest też odpowiedzialny  
    za kompleksowe przygotowanie miejsca imprezy oraz jego posprzątanie po zakończonej  
    imprezie. 
6. Podczas balu w ZSP7 wyznaczeni przez Komitet Organizacyjny rodzice pełnią dyżur w  
    miejscach, gdzie przebywają uczniowie (np. sale, korytarze, hol, klatka schodowa, toalety,     
    wejście do budynku itp.) Grafik dyżurów rodziców ustala Komitet Organizacyjny oraz  
    przedstawia go Dyrektorowi Szkoły. 
7. Rodzice dyżurujący podczas balu kontrolują przestrzeganie regulaminu przez uczestników  
    zabawy. W razie stwierdzenia złamania regulaminu przez uczniów, fakt ten zgłaszają  
    Komitetowi Organizacyjnemu. 
8. W trakcie trwania balu na terenie ZSP7 uczniów obowiązuje zakaz opuszczania budynku  
    szkolnego. Wyjście poza teren, gdzie odbywa się bal oznacza rezygnację z dalszego udziału  
    w uroczystości. 
9. Wcześniejsze wyjście ucznia z balu musi zostać zgłoszone organizatorom i może mieć  
    miejsce tylko za pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych) lub w przypadku  
    osobistego odbioru dziecka przez jego rodzica (opiekuna prawnego). 
10. Komitet Organizacyjny jest odpowiedzialny za pełną organizację balu, jego przebieg oraz  
    bezpieczeństwo jego uczestników podczas zabawy. Jednakże nie ponosi on  
    odpowiedzialności za zagubione pieniądze, telefony i inne przedmioty wartościowe  
    wniesione na bal przez uczniów.  
11. Wszyscy uczestnicy balu są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm  
    zachowania w miejscach publicznych oraz podporządkowania się poleceniom Komitetu   
    Organizacyjnego. Ponadto podczas całej imprezy wszystkich uczestników balu obowiązuje:  
    a) zakaz wnoszenia i zażywania nikotyny oraz e-papierosów;  
    b) zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu;  
    c) zakaz wnoszenia i spożywania środków odurzających;  



    d) zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych oraz niebezpiecznych przedmiotów i  
        substancji.  
12. Osoby nietrzeźwe nie będą wpuszczane do obiektu, w którym odbywa się bal. 
13. Ewentualne koszty interwencji służb (np. porządkowych czy medycznych) oraz koszty strat  
    materialnych spowodowanych nieodpowiednim zachowaniem się ich dziecka pokrywają w    
    całości jego rodzice. 
14. Rodzice uczniów łamiących podczas balu zasady zawarte w Regulaminie Balu  
    Ósmoklasistów zostają wezwani przez Komitet Organizacyjny i są zobowiązani do  
    natychmiastowego odbioru ich dziecka z miejsca, w którym odbywa się w/w impreza. 
15. Obowiązkiem rodziców uczniów biorących udział w balu jest:  
    a) złożenie pisemnego oświadczenia o udziale dziecka w balu, jeśli odbywa się on na terenie   
        ZSP7 (Załącznik nr 1);  
    b) zapoznanie się z regulaminem balu;  
    c) odbiór dziecka po zakończeniu balu o godzinie wyznaczonej przez Komitet    
        Organizacyjny, jeśli odbywa się on na terenie ZSP7; 
    d) natychmiastowy odbiór z balu dziecka, które nie przestrzega regulaminu balu; 
    e) zapewnienie swoim dzieciom bezpiecznego dojazdu i powrotu do domu z Balu  
        Ósmoklasistów. 
16. Obowiązkiem wychowawców klas VIII jest zapoznanie uczniów z regulaminem balu, co  
    poświadczają własnoręcznym podpisem oraz zebranie oświadczeń rodziców o udziale    
    dziecka w balu (jeśli odbywa się on na terenie ZSP7) i przekazanie ich do sekretariatu szkoły. 
17. Uczestnikami balu mogą być:  
    a) uczniowie klas VIII z ZSP7; 
    b) nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkoły z ZSP7; 
    c) rodzice uczniów klas VIII z ZSP7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
 

Oświadczenie rodziców ucznia biorącego udział w balu ósmoklasisty 
 
Niniejszym oświadczam, że:  
1. Zapoznałam/em się z Regulaminem Balu Ósmoklasistów w ZSP nr 7 w Poznaniu. 
2. Wyrażam zgodę na udział córki/syna ........................................................................................ 
    w Balu Ósmoklasistów, który odbędzie się w ………..…….…..., w dniu …….......................,  
    w godzinach ……….……………. 
3. Zobowiązuję się do punktualnego odebrania dziecka po zakończeniu balu, o godzinie  
    wyznaczonej przez Komitet Organizacyjny.  
4. W razie niewłaściwego zachowania mojego dziecka podczas balu lub w innej sytuacji  
    nadzwyczajnej, która wyniknęłaby podczas jego trwania, zobowiązuję się do niezwłocznego  
    odebrania dziecka z balu.  
5. Zobowiązuję się do pokrycia szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko podczas  
    balu.  
 
Podaję numer telefonu zapewniający kontakt ze mną w czasie trwania balu:  
   
......................................................................................................................... 
 
 
                                                                   .................................................................................... 

                                                                                Data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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