REGULAMIN NOCY W SZKOLE W SPOŁECZNEJ
Obowiązujący w Społecznej Językowej Szkole Podstawowej nr 1
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Częstochowie

Zasady ogólne
1. Noc w Społecznej jest formą działalności wychowawczej szkoły.
2. Organizowanie przez szkołę Nocy w Społecznej ma na celu:
 rozwijanie umiejętności społecznych, kształtowanie postawy otwartości,
tolerancji oraz szacunku wobec innych,
 kształtowanie

umiejętności

współpracy,

integrowanie

zespołu

uczniowskiego,
 kształtowanie

umiejętności

porozumiewania

się

i

utrzymywania

poprawnych kontaktów z innymi ludźmi,
 kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 trenowanie umiejętności planowania działań i gospodarowania czasem,
 wdrażanie do aktywnych form spędzania czasu wolnego,
 rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów,
 poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

REGULAMIN:
 W wydarzeniu moze wziąć udział uczeń, który w roku szkolnym 2021/2022 za
poszczególne miesiące miał dobrą, bardzo dobrą lub wzorową ocenę z zachowania
oraz maksymalnie jedną ocenę poprawną,
 uczniowie, którym zdarzyła się maksymalnie jedna ocena poprawna w ciągu całego

roku szkolnego mogą wziąć udział w wydarzeniu, jednak będą pod szczególną
obserwacją. W takim przypadku konsekwencją za jakiekolwiek złamanie regulaminu
będzie wykluczenie z udziału w Nocy w Szkole w roku następnym (bez względu na
oceny z zachowania),
 w wydarzeniu może wziąć udział uczeń, który dostarczył pisemne oświadczenie
rodziców.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas
Nocy w Szkole w Społecznej
1. Opiekunem Nocy w Społecznej musi być nauczyciel
2. Obowiązkiem opiekuna jest:
 sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,
 sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze
szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,


nadzór nad wykonywaniem zadań przydzielonych uczniom.
Obowiązki uczestników Nocy w Szkole w Społecznej

1. Uczestnik Nocy w Społecznej jest zobowiązany:
 przybyć do szkoły o wyznaczonej godzinie,
 poinformować opiekuna o ewentualnym złym samopoczuciu,
 wykonywać polecenia opiekunów,
 dbać o dobre imię szkoły oraz szanować jej mienie,
 dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych uczniów,
 przestrzegać przepisów i zasad obowiązujących w szkole zawartych w Ocenianiu
Wewnątrzszkolnym,
 dbać o kulturę i odpowiednie zachowanie w stosunku do nauczycieli i siebie
nawzajem,

 przestrzegać zakazu używania telefonów komórkowych bez zgody nauczyciela,
 przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia napojów energetycznych, alkoholu,
zażywania środków psychoaktywnych,
 mieć śpiwór, karimatę, produkty na grill lub kolację oraz dozwolone napoje,
 zostawić po sobie porządek.

Obowiązki rodziców / opiekunów prawnych uczestników Nocy w Społecznej
1. Rodzic / opiekun prawny uczestnika Nocy w Społecznej jest zobowiązany:
- osobiście odebrać uczestnika o wyznaczonej godzinie, lub dostarczyć opiekunom
pisemną zgodę na samodzielny powrót uczestnika,
- być dostępnym pod całonocnym telefonem kontaktowym.
*W przypadku niewłaściwego zachowania i łamania regulaminu szkoły,
rodzic / opiekun prawny może być wezwany do natychmiastowego odebrania
dziecka.
Postanowienia końcowe
1. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów
bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z
zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły oraz rozporządzeń MEN w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach.
Regulamin powstał w oparciu o statut, wewnątrzszolne ocenianie oraz program
wychowawczo - profilaktyczny Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej nr 1 w
Częstochowie.

