
 

 

REGULAMIN IMPREZY INTEGRACYJNEJ 

 POD NAZWĄ 

„NOCOWANIE UCZNIÓW W SZKOLE” 

§ 1 

1. „Nocowanie uczniów w szkole” jest imprezą o charakterze integracyjnym 

skierowaną do uczniów klas II - VIII. 

2. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest pisemna zgoda rodziców ucznia. 

3. Impreza odbywa się w dniach i godzinach ustalonych przez wychowawców 

klas,  w porozumieniu z dyrekcją szkoły. 

4. W terminie, o którym mowa w ust. 3 w szkole nocować mogą uczniowie 

jednego       oddziału lub kilku. 

§ 2 

1. Organizatorem imprezy jest wychowawca oddziału lub inny nauczyciel, pełniący 

funkcję kierownika imprezy. 

2. Do zadań kierownika imprezy należy w szczególności: 

1) opracowanie programu imprezy zawierającego: termin noclegu, cele zajęć, plan 

zajęć, wykaz pomieszczeń, z których organizator zamierza skorzystać oraz wykaz 

sprzętu niezbędnego do realizacji zaplanowanych zadań (np. kuchenny, sportowy, 

audiowizualny itp.), 

2) określenie szczegółowych zasad uczestnictwa i zachowania uczniów podczas 

imprezy, 

3) zapoznanie uczniów i ich rodziców z programem imprezy, 

4) zapoznanie uczniów i rodziców z warunkami uczestnictwa w imprezie,   

w tym z zasadami zachowania i bezpiecznego pobytu w tym czasie, 

5) uporządkowanie użytkowanych pomieszczeń przed opuszczeniem szkoły. 

1. Kierownik imprezy i nauczyciel opiekun sprawują stały nadzór nad uczestnikami 

imprezy. 

2. Organizator zapewnia uczestnikom imprezy możliwość spożycia posiłku (kolacja, 

śniadanie) oraz dostęp do ciepłych napojów. 

§ 3 

1. Uczniowie stosują się do ustalonych zasad uczestnictwa podczas imprezy oraz 

poleceń opiekunów. 

2. W przypadku, gdy uczestnik imprezy nie stosuje się do przyjętych zasad lub poleceń 

opiekunów, rodzice po telefonicznym powiadomieniu przez wychowawcę 

obowiązani są do zabrania dziecka do domu. 

3. Na imprezie obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia i spożywania 

jakichkolwiek używek. 

4. Uczestnik imprezy nie może samodzielnie opuszczać budynku szkoły podczas jej 



 

 

trwania. 

5. Wcześniejsze opuszczenie szkoły przez uczestnika imprezy jest możliwe na pisemny 

wniosek rodzica i pod jego opieką. 

§ 4 

1. Podczas imprezy zabronione jest wprowadzanie na teren obiektu szkolnego 

osób z zewnątrz. 

2. Wszelkie kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga dyrekcja szkoły. 


