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§ 1 

Postanowienia początkowe: 

1. „Filmowa noc w szkole”, jest wydarzeniem zorganizowanym dla uczniów klas             VI-

VIII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie. 

2. „Filmowa noc w szkole” ma realizować cele: edukacyjne, wychowawcze, rekreacyjne 

oraz  integracyjne. 

3. Decyzję o organizacji „Filmowej nocy w szkole” podejmuje Dyrektor Szkoły po 

otrzymaniu planu (zał. nr 1) oraz oświadczeń Opiekunów (zał. nr 2). 

§ 2 

Zasady: 

1. Podczas „Filmowej nocy w szkole”, równolegle z regulaminem wydarzenia obowiązuje 

Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie oraz zasady 

kultury osobistej. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do ich przestrzegania                          i 

podporządkowania się Opiekunom wyznaczonym przez Organizatora. 

2. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia i spożywania wszelkich używek, 

korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń multimedialnych. 

3. W przypadku niestosowania się do poleceń Opiekunów, nieprzestrzegania 

obowiązujących zasad przez uczestnika „Filmowej nocy w szkole”, organizator zawiadamia 

telefonicznie rodziców / prawnych opiekunów, którzy są zobowiązani do natychmiastowego 

odbioru dziecka ze szkoły. 

§ 3 

Organizacja: 

1. Uczestnikami „Filmowej nocy w szkole” mogą być uczniowie klas VI-VIII, którzy 

dostarczą podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów i wychowawców  zgody na udział 

w wydarzeniu (zał. nr 3) oraz otrzymali ocenę minimum bardzo dobrą z zachowania na                       

I semestr. Podpisane zgody należy dostarczyć do Pani Anny Banaszczyk lub Pani Magdaleny 

Makowieckiej do 06.02.2023r. 

2. Wszyscy uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie: 

a) jedną  karimatę lub materac, 

b) śpiwór/koc i poduszeczkę, 

c) podstawowe wyżywienie, 

d) przybory higieniczne. 

1. Każdy uczestnik wydarzenia powinien przybyć do szkoły na wyznaczoną przez 

Organizatora godzinę. 
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2. Uczestnik „Filmowej nocy w szkole” nie może samodzielnie opuszczać budynku 

szkolnego w czasie trwania wydarzenia. 

3. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, uczeń może opuścić szkołę wcześniej niż o wyznaczonej 

godzinie zakończenia „Filmowej nocy w szkole” tylko i wyłącznie, gdy odbierze go 

rodzic/prawny opiekun i potwierdzi pisemnie jego odbiór. 

4. Podczas „Filmowej nocy w szkole” zabronione jest wprowadzanie na teren szkoły 

obcych osób.                                

5. Poruszanie się uczniów po szkole może odbywać się tylko pod opieką Opiekunów. 

6. Za zniszczenie mienia szkolnego podczas „Filmowej nocy w szkole” odpowiadają 

finansowo rodzice/prawni opiekunowie sprawcy. 

7. Pełną odpowiedzialność za cenne przedmioty wniesione przez ucznia na teren szkoły 

podczas „Filmowej nocy w szkole” bierze uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie. Szkoła nie 

ponosi odpowiedzialności za zniszczone lub zgubione rzeczy. 

8. W przypadku przyjmowania przez uczestnika stałych leków, rodzic/prawny opiekun 

zobowiązany jest do przekazania ich (wraz z opisem) Opiekunom. 

9. Każdy uczestnik „Filmowej nocy w szkole” zobowiązany jest do podpisania 

i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz respektowania Statutu Szkoły. 

§ 4 

Organizator: 

1. Organizatorem „Filmowej nocy w szkole” jest Samorząd Uczniowski. Opiekunem 

dzieci podczas wydarzenia może być każdy nauczyciel, który wyraża na to zgodę i podpisuje 

stosowane oświadczenie (zał. nr 1). Praca opiekuna jest wykonywana dobrowolnie i odbywa 

się bez dodatkowego wynagrodzenia. 

2. Organizator jest zobowiązany do: 

a) przedstawienia Dyrektorowi, uczniom i rodzicom planu „Filmowej nocy w szkole”, 

b) zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów podczas „Filmowej nocy w szkole”, 

c) zadbania o uporządkowanie wykorzystywanych pomieszczeń. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe: 

1. Organizator ma prawo do zmian regulaminu „Filmowej nocy w Szkole”. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania „Filmowej nocy w Szkole”. 
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Załącznik nr 1 

PLAN WYDARZENIA „FILMOWEJ NOCY W SZKOLE” 

Termin: 10-11.02. 2023r., 19.00 - 8.00                                                                                              

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszkowie 

 

Cele: 

- integracja uczniów, 

- pogłębianie przyjacielskich relacji, 

- umacnianie więzi ze szkołą, 

- wskazanie szkoły jako drugiego domu, a nie tylko miejsca nauki i rozwoju,             

- zapewnienie ciekawego sposobu spędzenia wolnego czasu. 

 

Przebieg: 

1. zbiórka, przypomnienie Regulaminu, przedstawienie planu, 

2. przygotowanie miejsc noclegowych, 

3. gry i zabawy, 

4. wspólna kolacja, 

5. czynności higieniczne, przebranie się w piżamy (dresy). 

6. pokaz mody piżamowej,  

7. projekcja filmu do rana 

8. pobudka godzina 7.30, 

10. sprzątnie sali, 

11. Pożegnanie 8:00 

 


