
Regulamin I Szkolnej Nocy Filmowej 

w Szkole Podstawowej nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego  

w Katowicach 

 

 

1. Postanowienia początkowe 

 

1) I Szkolna Noc Filmowa Szkoły Podstawowej nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach, 

zwana dalej Nocą Filmową, jest wydarzeniem kulturalno-dydaktycznym realizowanym  

w ramach programu profilaktycznego szkoły i skierowanym do uczniów klas IV-VII Szkoły 

Podstawowej nr 37 w Katowicach. 

2) I Noc Filmowa odbędzie w nocy z 28 na 29 marca 2018 r. od godziny 19.30 do 8.00. 

3) Celem organizacji Nocy Filmowej jest: 

 wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, 

 integracja społeczności szkolnej, 

 promowanie zdrowego stylu życia. 

 

2. Zasady 

1) Uczestnikami Nocy Filmowej mogą być uczniowie klas IV-VII, którzy: 

 w pierwszym semestrze uzyskali ocenę co najmniej dobrą z zachowania, 

 do 26 marca dostarczą p. Małgorzacie Szulc zgodę (załącznik) podpisaną przez wychowawcę 

klasy i rodziców. 

 

2) Na terenie szkoły podczas Nocy Filmowe równolegle z regulaminem I Szkolnej Nocy Filmowej 

obowiązuje Statut Szkoły Podstawowej nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach. 

 

3) W Nocy Filmowej może uczestniczyć maksymalnie 50 uczniów, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 



4) Każdy uczestnik Nocy Filmowej powinien: 

 przestrzegać regulaminu Nocy Filmowej oraz Statutu Szkoły, 

 podporządkować się opiekunom Nocy Filmowej, 

 pozostawić okrycie wierzchnie w szatni i zmienić obuwie, 

 korzystać z toalety wskazanej przez opiekunów, 

 dbać o porządek, 

 przestrzegać zasad bezpieczeństwa, 

 przestrzegać zasad kultury osobistej. 

 

5) Uczestnikom nocy Filmowej zabrania się 

 przynoszenia i spożywania jakichkolwiek używek, 

 przynoszenia niebezpiecznych przedmiotów, 

 samowolnego oddalania się od miejsca trwania imprezy (aula, stołówka) oraz opuszczania 

budynku szkoły. 

 

6) Organizatorzy mają prawo usunąć ucznia z terenu, na którym odbywa się Noc Filmowa, w 

związku z nieprzestrzeganiem obowiązujących zasad objętych regulaminem po uprzednim 

zawiadomieniu rodziców. W takim przypadku rodzice mają obowiązek odebrać dziecko. 

7) Uczestnik Nocy Filmowej może opuścić szkołę w trakcie trwania imprezy  jedynie w 

przypadku, gdy odbierze go prawny opiekun. 

 

3. Organizacja 

1) Uczniowie pojawiają się w szkole w godz. 19.30-19.50. Po tym czasie drzwi szkoły zostaną 

zamknięte. 

2) Po wejściu do szkoły uczestnicy Nocy Filmowej podpisują się na liście obecności. 

3) Uczniowie powinni opuścić szkołę 29 marca w godz. 7.30-8.00. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za uczniów po zakończeniu imprezy i opuszczeniu budynku szkoły. 

4) Uczniowie w czasie Nocy Filmowej mogą korzystać tylko z wyznaczonych przez organizatora 

pomieszczeń. 



5) Konieczność opuszczenia pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia (np. wyjście do 

toalety), złe samopoczucie i wszelkie problemy uczniowie zgłaszają opiekunom. 

6) Podczas Nocy Filmowej oprócz projekcji filmów odbywają się zajęcia dotyczące zdrowego 

odżywiania (w tym przygotowanie zdrowych przekąsek)oraz zajęcia ruchowe.  

7) Repertuar Nocy Filmowej zostanie dostosowany do wieku uczestników i podany do 

wiadomości 27 marca 2018 r. 

8) Organizator zapewnia uczestnikom Nocy Filmowej zdrowe przekąski, ciepłe napoje, a rano –

drobną przekąskę. 

 

9) Wszyscy uczestnicy zapewniają sobie: 

 karimatę lub materac, 

 śpiwór, 

 ciepłe i wygodne ubranie do spania, 

 podstawowe jedzenie i picie (zabrania się przynoszenia i spożywania słodkich gazowanych 

napojów oraz niezdrowych przekąsek takich jak chipsy, słodycze). 

 

4. Organizator 

1) Organizatorami Nocy Filmowej są p. Małgorzata Szulc, p. Anna Ciasnocha, p. Alicja Pohl, p. 

Monika Krajewska, p. Wioletta Wasilewska i p. Anna Brzozowska. 

2) Osobami pełniącymi opiekę nad uczniami podczas Nocy Filmowej są p. Anna Ciasnocha, p. 

Monika Krajewska, p. Alicja Pohl, p. Małgorzata Szulc, p. Wioletta Wasilewska, p. Anna 

Brzozowska. 

3) Organizator nie odpowiada za wniesione na teren szkoły przedmioty wartościowe (telefony 

komórkowe, tablety, pieniądze).  

 

 

5. Postanowienia końcowe 

1) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Nocy Filmowej w razie niezgłoszenia się co 

najmniej 15 uczestników. 

2) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub regulaminu Nocy Filmowej. 

3) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Nocy Filmowej. 



 

ZGODA 

 

Wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………………………………..…… w I Szkolnej Nocy 

Filmowej, która odbędzie się w nocy z 28 na 29 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 37  

im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach.  

Ponadto oświadczam, że: 

 wraz z dzieckiem zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Nocy Filmowej  

i Statutem Szkoły; 

 moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tej imprezie; 

 biorę odpowiedzialność za dojście dziecka do szkoły i powrót do domu  

po zakończeniu imprezy; 

 w przypadku podjęcia przez Organizatora decyzji o wydaleniu ucznia z Nocy Filmowej 

(w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu) odbiorę córkę/syna ze szkoły. 

 

 

…………………………………………………… 

Podpis opiekuna 

…………………………………………………….. 

aktualny numer telefonu opiekuna 

 

Tytuły 3 filmów, które uczeń chciałby obejrzeć:…………………………………………………………………………………. 

 

Informacja wychowawcy 

W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 zachowanie ucznia/ uczennicy  

……………………………………………………………………… zostało ocenione jako ………….……………………………… . 

 

…………………………………………. 

Podpis wychowawcy 


