
 

 

 

                                         REGULAMIN STUDNIÓWEK                                                                                             
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO – OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  
                                                WE WROCŁAWIU  
 

1) Studniówkę dla klas maturalnych organizują rodzice uczniów w porozumieniu z 

dyrektorem szkoły oraz przy współpracy z wychowawcami klas.  

2) Przygotowanie Balu Studniówkowego powinno być przemyślane i omówione z uczniami, 

ich rodzicami i dyrekcją szkoły.  

3) Organizatorzy informują dyrektora szkoły o wyborze lokalu i zasadach zapewnienia 

warunków gwarantujących bezpieczeństwo uczestnikom Studniówki – zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 

2003 r. Nr 6 z późniejszymi zmianami).  

4) Organizatorzy Studniówki odpowiadają za uzgodnienie z właścicielem lokalu wystroju sali 

balowej i ustalenie menu, a także za wybór zespołu muzycznego oraz wykonanie zaproszeń.  

5) W Studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych oraz osoby im towarzyszące a 

także inne zaproszone osoby, w szczególności wychowawcy klas i inni nauczyciele . 

Uczniowie i ich rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za zaproszonych gości. Uczniowie i 

ich rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za zaproszone osoby towarzyszące.  

6) Na Studniówkę uczniowie i zaproszone przez nich osoby towarzyszące przybywają co 

najmniej na pół godziny przed planowanym rozpoczęciem balu i zgłaszają swoje przybycie 

wychowawcy klasy, który odnotowuje obecność ucznia na przygotowanej liście (lista 

powinna zawierać podstawowe dane osobowe ucznia i osoby towarzyszącej: imię, nazwisko, 

PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu rodzica, nr telefonu ucznia/osoby towarzyszącej).  

7) W czasie Studniówki nie wolno uczniom i osobom towarzyszącym opuszczać lokalu. Chęć  

wcześniejszego zakończenia udziału w balu i opuszczenia lokalu uczeń zgłasza wychowawcy.  

8) Podczas trwania Studniówki obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu 

– zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487).  

9) W czasie trwania Studniówki palić (dotyczy również e-papierosów) wolno jedynie  

w wyznaczonej w tym celu palarni.  

10) Uczestnicy Studniówki, którzy naruszą zasady organizacji i przebiegu imprezy zostaną 

pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Poniosą oni również ewentualne koszty 

interwencji służb porządkowych i medycznych.  

11) Za zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzeganie zapisów niniejszego regulaminu 

odpowiedzialni są organizatorzy Studniówki. Podczas trwania Studniówki w lokalu pełnią 

dyżur rodzice uczniów(4-6 osób), których zadaniem jest czuwanie nad przestrzeganiem przez 

uczestników balu obowiązujących na nim zasad. 

12) Wychowawcy klas maturalnych uczestniczą w Studniówce do godziny jej planowanego  

zakończenia. W przypadku niemożności uczestniczenia w Studniówce wychowawca na co  

najmniej tydzień przed datą imprezy zgłasza dyrekcji szkoły w formie pisemnej osobę  

w zastępstwie. 

13) Zasady bezpieczeństwa sanitarnego podczas organizacji studniówki w lokalach 

zamkniętych w stanie epidemii COVID-19:  

 

  

 



a) Uczestnikiem imprezy (balu studniówkowego) nie może być osoba, która jest objęta 

kwarantanną bądź jest świadoma przechodzenia (również bezobjawowego ) choroby COVID-

19. 

b) Uczestnikiem studniówki nie może być osoba, która w ciągu ostatnich 14 dni miała kontakt 

z osobą z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV- 2. 

c) Uczestnikiem studniówki nie może być osoba, która przejawia następujące objawy 

chorobowe: katar, kaszel, gorączka, duszności, biegunka, wysypka, ból mięśni, ból gardła, 

utrata smaku czy węchu lub inne niepokojące objawy chorobowe. 

d) Uczestnik zobowiązany jest posiadać stosowne wyposażenie ochronne (maseczka, 

rękawiczki według uznania). 

 e) Podczas wchodzenia do lokalu (każdorazowo) obowiązuje dezynfekcja rąk.  

f) Organizator zastrzega sobie prawo do przedstawienia danych osobowych wszystkich 

uczestników imprezy państwowym organom i służbom sanitarnym, jeśli po jej zakończeniu, 

okaże się że jakikolwiek uczestnik jest nosicielem wirusa SARS-CoV-2, w czasie do 16 dni 

po zakończeniu imprezy. 

g) We wszelkich nieujętych w niniejszych zasadach kwestiach, należy stosować się do 

aktualnych zaleceń: GIS, Ministerstwa Zdrowia i innych państwowych organów sanitarnych.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, dn................................                            Dyrektor   .............................. 

 



Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących 

ul. Drukarska 50, 53-312 Wrocław 

tel.: 71 798 69 08 http://www.drukarska.net, e-mail:  kontakt@drukarska.net 

Wrocław, dn…………………………… 

Oświadczenie uczestnika studniówki 
w związku ze stanem epidemii COVID-19 

 
Zachowując niezbędne środki ostrożności w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z 

wirusem SARS-CoV-2, dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 

roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019r. poz.1239 i 1495 

oraz z 2020r. poz.284 i 322), a także ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r poz.374) prosimy o wypełnienie poniższego 

oświadczenia. 

• Jestem odpowiedzialny/-a i świadomy/-a czynnika ryzyka COVID-19  i 

oświadczam, że: 

Oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni: TAK NIE 

Przebywałem/-am  /w kraju/regionie ryzyka wskazanym przez WHO i GIS   

Mój  domownik przebywał za granicą   

 Miałem kontakt z osobami z obszarów zagrożonych*   

 Miałem/-am /mam kontakt z osobami zarażonymi COVID-19   

Mam kontakt z osobami poddanymi nadzorowi epidemiologicznemu 

(kwarantanna) 

  

Miałem/-am /mam gorączkę, kaszel, katar, bóle mięśni, bóle gardła, 

wysypka, zapalenie spojówek lub trudności w oddychaniu/ duszności, 

utrata węchu/ smaku, inne nietypowe objawy… 

  

W związku z występującymi objawami  przyjmowałem/-am/ przyjmuję 

leki. Jeśli tak, proszę wskazać jakie. 

  

*Kontakt z osobą potencjalnie zagrożoną rozumie się , m.in. poprzez: 

• Zamieszkanie/ pracę z osobą zarażoną SARS-CoV-2, lub pracę w warunkach umożliwiających kontakt z osoba zarażoną; 

• Bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zarażoną (np. podanie ręki, uścisk); 

• Przebywanie w bezpośredniej bliskości z osobą zarażoną przez dowolny czas; 

 

• Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu reżimu sanitarnego dotyczącego 
zasad bezpiecznego przebywania w lokalu gdzie odbywa się studniówka ZSE-O; 

• Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego ciała; 
 

 
 

                                                                              

……………………………………………………………..                                                                

Czytelny podpis uczestnika studniówki 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców  

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO 

informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomiczno-

Ogólnokształcących, ul. Drukarska 50, 53-312 Wrocław 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować  

e  -mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody  

b) Art. 9 ust. 2 lit. c  RODO w celach ochrony żywotnych interesów osoby które dane 

dotyczą 

4. Odbiorcami danych osobowych są, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w 

celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone 

do zrealizowania celów przetwarzania. 

5. Dane osobowe będą przechowywane do 16 dni od chwili wypełnienia w/w dokumentu.  

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora 

Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

9. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody 

spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację 

głównych zadań przez placówkę względem ucznia. 

 

 

 

 


