
PROCEDURA IMPREZY INTEGRACYJNEJ „NOCOWANIE UCZNIÓW W SZKOLE”

§ 1

1. „Nocowanie uczniów w szkole” jest imprezą o charakterze integracyjnym skierowaną do uczniów klas I -

VIII.

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

3. Impreza  odbywa  się  w  dniach  i  godzinach  ustalonych  przez  wychowawcę  klasy  w  porozumieniu

z dyrektorem szkoły. 

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

5. Opiekę nad uczniami w czasie imprezy sprawuje dwóch nauczycieli, w tym wychowawca oddziału.

§ 2

1. Organizatorem imprezy jest wychowawca oddziału. 

2. Do zadań wychowawcy oddziału 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. 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.

3. Wychowawca oddziału i nauczyciel opiekun sprawują stały nadzór nad uczestnikami imprezy.

4. 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 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 dokumentem rozstrzyga dyrektor szkoły.

3. Załącznik nr 1 do procedury – karta imprezy integracyjnej „Nocowanie uczniów w szkole”.

4. Załącznik nr 2 do procedury – lista uczestników imprezy integracyjnej „Nocowanie uczniów w szkole”.

5. Procedurę wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 nr 20/2019/2020 z dnia 8

stycznia 2020r.

………………………………………………...



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2019/2020

KARTA IMPREZY INTEGRACYJNEJ
„Nocowanie uczniów w szkole”

……………………………..
(pieczęć szkoły)

Program imprezy:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Termin imprezy: od…………………… godzina rozpoczęcia………………

do …………………. godzina zakończenia …………………………  

Cele i założenia programowe imprezy ……………...………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………..

Klasa …………..  Liczba uczestników: ……………………………
Organizator/kierownik imprezy (imię i nazwisko): ……………………………..…………………...

Liczba opiekunów: ……………
Wykaz wykorzystywanych pomieszczeń : …………………………………………………..………

Wykorzystywany sprzęt………………………………………………………………………
Załączniki:
1) lista uczestników imprezy;
2) zasady uczestnictwa i zachowania uczniów podczas imprezy;
3) potwierdzenie zapoznania uczniów i rodziców z programem imprezy;
4) zgody rodziców na udział uczniów w imprezie;
5) potwierdzenie zapoznania uczniów i rodziców z warunkami uczestnictwa w imprezie,  w tym z
zasadami zachowania i bezpiecznego pobytu podczas imprezy.

Oświadczenie:
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na  imprezach dla
dzieci i młodzieży.

Opiekunowie imprezy:

1. ………………………………………….  tel.kontaktowy (kom.) …………………..............

2. ………………………………………….  tel.kontaktowy (kom.) …………………..............
(imię i nazwisko)

Organizator/kierownik imprezy   …………..………………………………

ZATWIERDZAM: data: ………………………            …………………………………………..
                                                                                  (pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20/2019/2020

LISTA UCZESTNIKÓW IMPREZY

data: ………………………………………………….

l.p. Imię i nazwisko Klasa Numer telefonu

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.

……………………………………………….
PODPIS WYCHOWAWCY

…………………………………………………………….
DYREKTOR SZKOŁY



ZARZĄDZENIE NR 20/2019/2020

Z DNIA 8 STYCZNIA  2020R

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6

IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO

W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDURY IMPREZY INTEGRACYJNEJ

POD NAZWĄ „NOCOWANIE UCZNIÓW W SZKOLE”

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst

jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1148 z póź. zm.) 

zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza  się  Procedury  imprezy  integracyjnej  pod  nazwą  „Nocowanie  uczniów  w

szkole”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję nauczycieli do zapoznania się z procedurami i stosowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

……………………………………

pieczątka i podpis dyrektora szkoły


