PATVIRTINTA
Druskininkų savivaldybės
Viečiūnų pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2015 m. vasario 4 d.
įsakymu Nr. V1-12
DISKOTEKŲ ORGANIZAVIMO DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VIEČIŪNŲ
PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos diskotekų organizavimo
tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato diskotekų organizavimo tvarką mokykloje.
2. Diskotekos organizuojamos pirmojo aukšto koridoriuje, esančiame prie aktų salės.
3. Diskotekos pradžia 19.00 val., pabaiga 21.45 val.
4. Bilieto kaina 0,58 Eur.
5. Diskotekos nevyksta advento ir gavėnios metu.
6. Diskotekose gali dalyvauti Viečiūnų pagrindinės mokyklos 5-10 klasių mokiniai bei
mokiniai iš kitų mokyklų.
7. Skelbimą apie diskotekos organizavimą mokiniai teikia tvirtinti mokyklos direktorei
arba atsakingam asmeniui ne vėliau kaip ketvirtadienį.
8. Jei skelbimas ketvirtadienį nepaskelbiamas, diskoteka penktadienį nevyksta.
II. DALYVAVIMO DISKOTEKOJE TVARKA
9. Į diskoteką mokiniai įleidžiami iki 20.00 val. Po 20.00 val., išėjus į lauką, atgal į
diskoteką asmenys neįleidžiami.
10. Mokiniai, kurie organizavo renginį ar dalyvavo savivaldybės ar respublikos
organizuojamuose renginiuose, olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose į diskoteką
įleidžiami nemokamai.
11. Prieš diskoteką klasių auklėtojai, mokytojai, būrelių vadovai pateikia budinčiam
mokytojui mokinių, kurie diskotekos metu šoks nemokamai, sąrašą.
12. Prieš diskoteką klasių auklėtojai, mokytojai, būrelių vadovai pateikia budinčiam
mokytojui mokinių sąrašą, kurie už grubų mokinio pareigų nevykdymą į diskoteką bus
neįleidžiami.
13. Mokiniai, dėl ligos nelankę mokyklos, į diskoteką ligos laikotarpiu neįleidžiami.
14. Į diskoteką neįleidžiami: agresyvūs, neblaivūs, apsvaigę nuo narkotinių ar toksinių
medžiagų, turintys ketinimų piktybiškai pažeisti viešąją tvarką asmenys.
15. Diskotekos metu draudžiama:
15.1. šokti su viršutiniais lauko drabužiais (striukėmis, paltais ir kt.). Jie paliekami
rūbinėje;
15.2. įsinešti gėrimus, toksines medžiagas, maistą;
15.3. įsinešti šaunamuosius, šaltuosius ginklus, dujų balionėlius bei kitus grėsmę
gyvybei ar žmonių saugumui keliančius daiktus;
15.4. diskotekos metu mokiniams draudžiama būti aktų salėje, išskyrus budinčius
mokinius ir 1-2 diskotekos vedėjus.
16. Diskotekai pasibaigus anksčiau laiko, pinigai už įsigytus bilietus negrąžinami.
III. BUDĖJIMO DISKOTEKOJE TVARKA
17. Pagal parengtą budėjimo diskotekose tvarkaraštį diskotekoje budi:
17.1. du mokytojai, iš kurių vienas – budinčios klasės auklėtojas;

17.2. budinti klasė arba mokinių taryba (ne mažiau kaip 6 mokiniai);
17.3. vienas arba du mokinių tėvai.
18. Diskotekoje budinčios klasės auklėtojas:
18.1. paskiria mokiniams budėjimo vietas;
18.2. prasidėjus diskotekai patikrina, ar paskirtose vietose yra budintys mokiniai;
18.3. diskotekos metu kontroliuoja mokinių budėjimą.
19. Budinčios klasės mokiniai privalo būti jiems paskirtose budėjimo vietose.
20. Apie iškilusius incidentus nedelsiant informuoja budinčius mokytojus ir budintį
tėvų atstovą.
21. Ne dažniau kaip kas pusę valandos budintys mokiniai gali keisti savo budėjimo
vietą, prieš tai informavę budinčius mokytojus.
22. Budintys diskoteką gali baigti anksčiau laiko, jeigu pastebėjo piktybiškai niokojant
mokyklos patalpas, inventorių, naudojant/vartojant vieną iš draudžiamų įsinešti daiktų ar
pažeidinėjant viešąją tvarką.
23. Asmenys, sugadinę inventorių bei padarę žalą mokyklai, atlygina įvertinus
padarytus nuostolius.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Diskotekų organizavimo aprašas tvirtinamas mokyklos direktoriaus įsakymu.
25. Tvarkos aprašo pakeitimus ir/ar papildymus gali inicijuoti mokyklos administracija,
mokyklos taryba, mokytojų taryba, mokinių taryba.
26. Tvarkos aprašas keičiamas/papildomas ar nustoja galioti Mokyklos tarybos
nutarimu.
______________________

