Regulamin wydarzenia pt. „Noc w szkole”
1. Impreza ma charakter dydaktyczno-wychowawczy i służy zacieśnieniu relacji między
uczniami oraz nauczycielami i uczniami Publicznego Gimnazjum nr 4.
2. Podczas „Nocy w szkole” będą odbywać się różnego rodzaju zajęcia zgodnie
z harmonogramem, w których ma prawo wziąć udział każdy z uczniów.
3. Pierwszeństwo udziału mają uczniowie, którzy:
a. W ubiegłym roku szkolnym mieli zachowanie co najmniej dobre. W przypadku
uczniów klas pierwszych brany będzie pod uwagę ich obecny stosunek
do obowiązków szkolnych.
b. Zostali promowani do następnej klasy każdego roku uczęszczania
do Gimnazjum
c. Nie byli przyłapani na paleniu papierosów i piciu alkoholu
d. Regularnie uczęszczali na zajęcia szkolne – brak wagarów
e. Mają mniej niż 50 punktów ujemnych z zachowania uwzględniając punkty
dodatnie
f. Cieszą się dobrą opinią wśród pracowników szkoły oraz uczniów
g. Maksymalna liczba ocen niedostatecznych wynosi 15
h. W przypadku słabych ocen korzysta z oferty zajęć dodatkowych i stara się
poprawić dotychczas otrzymane stopnie
i. Potrafią się kulturalnie bawić i są pozytywnie nastawieni na zajęcia
proponowane przez Samorząd Uczniowski
4. W szczególnych przypadkach kandydatury uczniów będą rozpatrywane na forum
Rady Samorządu Uczniowskiego.
5. Podczas imprezy zabrania się:
a. Wychodzenia poza budynek Szkoły
b. Wnoszenia do Szkoły przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych oraz
używek
c. Wszczynania kłótni i bójek
d. Używania wulgaryzmów i przekleństw
e. Przebywania w miejscach bez nadzoru opiekuna
6. Aby wziąć udział w imprezie należy przynieść zgody od prawnych opiekunów według
dołączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie 5.12.2014.
7. W przypadku złamania postanowień Regulaminu „Nocy w szkole” uczeń ponosi
konsekwencje w postaci odwozu do domu na koszt prawnych opiekunów
po uprzednim telefonie oraz otrzyma odpowiednią liczbę punktów ujemnych
w zeszycie uwag. W skrajnych sytuacjach do zdarzenia będą wzywani prawni
opiekunowie oraz Policja.
8. Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się do poleceń
opiekunów.
9. Szkoła nie zapewnia wyżywienia ani napojów, w związku z tym uczniowie
zobowiązani są samodzielnie zadbać o własny prowiant. Wyjątkiem jest wspólne,
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po wcześniejszych ustaleniach, zamówienie jednego gorącego posiłku (pizza) przez
Samorząd Uczniowski ze środków pochodzących ze zbiórki wśród uczniów chcących
skorzystać z takiej formy żywienia.
10. Pierwszą pomoc przedlekarską będą świadczyć opiekunowie wyszczególnieni
na osobnej liście obecności.
11. W szkole zostanie wydzielona w zależności od potrzeb sala bądź sale, w których
uczniowie będą mogli udać się na spoczynek. Na imprezę należy przynieść własną
pościel (karimatę, śpiwór, poduszkę, itp.) i środki higieny osobistej.
12. Dowóz i odwóz z imprezy zapewnia przewoźnik, który realizuje transport uczniów na
zajęcia szkolne. Możliwy jest dowóz i odwóz przez prawnych opiekunów oraz osoby
trzecie wskazane przez ww. na piśmie.
13. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości zostaną powiadomieni: Dyrektor
Szkoły, Prawni opiekunowie, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja.
14. Prawni opiekunowie zobowiązani są poinformować opiekunów imprezy o wszelkich
przeciwwskazaniach zdrowotnych i zaleceniach lekarskich uczniów biorących udział
w „Nocy w szkole”.
15. W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem stosuje się Statut Publicznego
Gimnazjum nr 4 oraz Regulamin Szkoły.
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