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Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 15/2022/2023 

Dyrektora Szkoły Podstawowej  
im. Szarych Szeregów w Górkach 

z dnia 13 października 2022r. 

 

REGULAMIN NOCY W SZKOLE 
SZKOŁA POODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH 

 
I. 
 

1. NOC W SZKOLE jest wydarzeniem kulturalno-oświatowym skierowanym do uczniów 

klas VI-VIII Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach. 

2. NOC W SZKOLE ma  realizować cele: wychowawcze, rekreacyjne, integracyjne i 

edukacyjne oraz być formą realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

3. NOC W SZKOLE jest organizowana za zgodą Dyrektora SP Górki, w uzgodnionym 

terminie. 

II. 
 

1. Na terenie szkoły równolegle z regulaminem NOCY W SZKOLE obowiązuje Statut SP 

w Górki oraz zasady kultury osobistej, wszyscy uczestnicy są zobowiązani do ich 

przestrzegania  

i podporządkowania się opiekunom NOCY W SZKOLE. 

2. W przypadku niestosowania się do poleceń opiekunów, nieprzestrzegania 

obowiązujących zasad przez uczestnika NOCY W SZKOLE, opiekun-wychowawca 

zawiadamia telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, którzy są 

zobowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka za szkoły na własny koszt. 

III. 
 

1. Uczestnikami NOCY W SZKOLE są uczniowie, którzy dostarczą podpisane przez 

rodziców (opiekunów prawnych) zgody na udział w wydarzeniu (załącznik nr 1) 

oraz oświadczenia o stanie zdrowia dziecka (załącznik nr 2) 

2. Wszyscy uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie: 

- karimatę (opcjonalnie) 
- śpiwór/ ciepły koc (opcjonalnie) 
- poduszkę, 
- drobne przekąski i napoje. 

3. Każdy uczestnik powinien przybyć do szkoły na wyznaczoną przez organizatora 

godzinę. 

4. Rodzice uczniów są zobowiązani do przyprowadzenia uczniów do szkoły na 

wyznaczoną godzinę oraz zapewnienia bezpiecznego powrotu do domu. 
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5.  Uczestnik nie może samodzielnie opuszczać budynku szkolnego w czasie trwania 

wydarzenia. 

6. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, uczeń może opuścić szkołę wcześniej tylko i wyłącznie, 

gdy odbierze go rodzic (prawny opiekun). 

7. Podczas NOCY W SZKOLE zabronione jest wprowadzanie na teren szkoły osób z 

zewnątrz. 

8.  Za zniszczenie mienia szkoły podczas NOCY W SZKOLE odpowiadają finansowo 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, który wyrządził lub przyczynił się do 

powstania szkody. 

9. Pełną odpowiedzialność za cenne przedmioty wniesione przez ucznia na teren 

szkoły podczas NOCY W SZKOLE bierze uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie). 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone lub zagubione cenne rzeczy 

uczestnika. 

10. Każdy uczestnik NOCY W SZKOLE zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym 

regulaminem, przestrzegania go oraz podpisania listy (załącznik nr 3). 

 
IV. 

 
1. Organizatorem oraz opiekunem NOCY W SZKOLE jest wychowawca. Dodatkowym 

opiekunem dzieci podczas wydarzenia może być nauczyciel lub rodzic wyznaczony 

przez organizatora. 

2. Organizator jest zobowiązany do przedstawienia dyrektorowi programu NOCY W 

SZKOLE najpóźniej 7 dni przed planowanym wydarzeniem (załącznik nr 4).  

3. Organizator informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o celach i 

programie NOCY W SZKOLE przez e-dziennik. 

4.  Organizator wraz z uczestnikami NOCY w SZKOLE są zobowiązani do 

uporządkowania wykorzystywanych- podczas wydarzenia- pomieszczeń. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 

ZGODA  
Rodziców/prawnych opiekunów na udział w NOCY w SZKOLE 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.............................................................. 

klasa ……………………… w NOCY W SZKOLE, która odbędzie się od godz. …………………………  

dnia ………………..………….. do godz. ……………………………. rano dnia …………………………  

w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach. 

 
Zgadzam się aby moje dziecko znajdowało się na terenie Szkoły Podstawowej w 

Górkach pod opieką wychowawcy i opiekunów. 

 

Oświadczam równocześnie, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

mojego dziecka do momentu przybycia do szkoły oraz bezpieczeństwo po zakończeniu 

nocy w szkole. 

Po zakończeniu Nocy w Szkole odbiorę dziecko osobiście/pozwalam na samodzielny 

powrót do domu/ dziecko wróci z inną osobą: 

- imię i nazwisko: …………………………………………………………………………., nr dowodu osobistego: ………………..………….…………………….. 

*niepotrzebne skreślić 

 

Telefon kontaktowy do rodzica: …………………..…………… 

 

Zobowiązuję się odbioru moje dziecka ze szkoły w sytuacji, gdy moje dziecko nie 

będzie przestrzegało regulaminu NOCY W SZKOLE i zagrażało swoim zachowaniem 

bezpieczeństwu innych osób. 

 
 

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

Podpis rodzica/opiekuna prawnego   
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 
 

Oświadczenie rodziców o stanie zdrowia dziecka 
 
 
Informuję, że syn/córka ……………………………………………..  klasa …………………. 
 
- choruje/nie choruje na przewlekłe choroby*………………….………………………………...… 
 
- zażywa/nie zażywa na stałe leki*……………………………….…………………………………. 
 
- jest uczulony/nie jest uczulony na*………………………………………………………………... 
 

*niewłaściwe skreślić 

 
 
Przyjmowanie leków: dziecko przyjmuje leki samodzielnie w obecności opiekuna. 
 
                                                        

…………………………………………………………………… 
(data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 
 

ZAPOZNAŁEM/AM się z zasadami „NOCY W SZKOLE”  
i zobowiązuję się do ich przestrzegania 

 

1. …………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………. 

4……………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………. 

6……………………………………………………………………….. 

7. …………………………………………………………………… 

8. …………………………………………………………………… 

9. …………………………………………………………………… 

10. …………………………………………………………………… 

11. …………………………………………………………………… 

12. …………………………………………………………………… 

13. …………………………………………………………………… 

14. …………………………………………………………………… 

15. …………………………………………………………………… 

16. …………………………………………………………………… 

17. …………………………………………………………………… 

18. …………………………………………………………………… 

19. …………………………………………………………………… 

20. …………………………………………………………………… 

21. …………………………………………………………………… 

22. …………………………………………………………………… 

23. …………………………………………………………………… 

24. …………………………………………………………………… 

25. …………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 

Program NOCY W SZKOLE   
 Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Górkach 

 

Termin: …………………………………………………………………………….. 

Organizator ………………………………………………………………………… 

Dodatkowy opiekun: ……………………………………………………………. 

 

Cele wydarzenia:  

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Program NOCY W SZKOLE: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Liczba uczestników: …………. 

 

 

......................................      ........................................ 

           (sporządził)          (zatwierdził) 

 

 


