
Regulamin organizacji Nocy Filmowej

w Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Henryka Sienkiewicza w Grębkowie 

§ 1. 

1. W ramach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 pkt. 2 „Wdrażanie

nowej  podstawy  programowej  kształcenia  ogólnego.  Kształcenie  rozwijające  samodzielność,
kreatywność i innowacyjność uczniów” w  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Grębkowie organizuje się już po raz drugi, imprezę o nazwie Noc Filmowa, która jako działanie o
charakterze kulturalnym, jest adresowana do uczniów klas IVI – VIII i III klasy gimnazjum. 

2. Celem organizacji Nocy Filmowej jest: 

a) promowanie kreatywnego spędzania czasu wolnego,

b) doskonalenie kompetencji świadomego odbioru tekstu kultury,

c) wzbogacenie swojej wiedzy filmoznawczej niezbędnej do pogłębionego odczytania

filmu 

d)  wykorzystanie  języka  filmu  w  charakterze  kontekstu  pomocniczego  i

interpretacyjnego  umożliwiającego  pełniejsze  zrozumienie  motywów  ludzkich

zachowań, uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka

e) integracja społeczności szkolnej, 

f) promowanie zasad kulturalnego zachowania. 

3.  Noc  Filmowa  odbywa  się  w  terminie  ustalonym  przez  organizatorów,  tj.31.05.2019r.  po
zaakceptowaniu przez Dyrektora placówki, w godzinach 18. 00 – 01. 00. 

4. Organizatorami Nocy Filmowej i opiekunami uczniów są wyłącznie nauczyciele Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Grębkowie. 

5.  Miejscem  odbywania  się  imprezy  jest  budynek  szkoły,  sala  gimnastyczna  wyposażona  w
odpowiedni sprzęt umożliwiający odtwarzanie filmów. 

§ 2.

1. W imprezie bierze udział grupa, maksymalnie do 50-osób, przy czym nad bezpieczeństwem w niej
czuwa czterech nauczycieli. 

2. O udziale ucznia w imprezie decydują organizatorzy. 

3. Uczeń, który chciałby wziąć udział w Nocy Filmowej, powinien spełnić następujące warunki: 



a) posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów wraz z zapewnieniem odebrania dziecka po
zakończeniu imprezy, 

b) zobowiązać się do właściwego zachowania (ucznia obowiązują zasady zawarte w Statucie
Szkoły),

c) zaprezentować swoje zainteresowania filmowe, podzielić się wrażeniami i refleksjami nt.
obejrzanego filmu – uczestnictwo w dyskusji pomiędzy wyświetlanymi filmami.

§ 3.

1. Podczas Nocy Filmowej każda grupa ogląda filmy wybrane przez organizatorów. 

2.  Po  projekcji  każdego  z  filmów  uczniowie  biorą  udział  w  ich  omówieniu  jako  uczestnicy  Nocy
Filmowej.  Nad  przebiegiem  dyskusji  czuwają  nauczyciele.  Spośród  uczniów  wybiera  się
dwuosobowy  zespół,  który  redaguje  wnioski  z  dyskusji  i  zamieszcza  je  jako  „Relacje  z  Nocy
Filmowej” na stronie internetowej szkoły.

§ 4.

1. Przed projekcją drugiego filmu uczniowie wspólnie spożywają posiłek własny lub zakupiony przez
organizatora  (catering).  Jeśli  uczeń  korzysta  z  zakupionego  posiłku,  wnosi  opłatę  na  pokrycie
kosztów ustaloną przez organizatorów, którzy mają obowiązek na prośbę rodziców rozliczyć się z jej
wykorzystania. 

2.  Wszyscy  uczestnicy  są  zobowiązani  do  bezwzględnego  podporządkowania  się  organizatorom.
Niedozwolone jest przebywanie poza wyznaczonymi salami. 

3. Uczniów zgodnie ze Statutem Szkoły obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia na imprezę wszelkich
używek,  w  tym  zakaz  przynoszenia  i  spożywania  napojów  energetycznych  i  niebezpiecznych
przedmiotów. 

4. Po przybyciu na seans filmowy telefony komórkowe uczniowie przekazują w depozyt organizatorom
imprezy.

5.  Organizatorzy mają prawo nakazać uczniowi opuszczenie terenu szkoły w trakcie trwania Nocy
Filmowej  w  związku  z  nieprzestrzeganiem  Statutu  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  im.  Henryka
Sienkiewicza  w  Grębkowie  oraz  łamaniem  zasad  niniejszego  regulaminu  po  uprzednim
zawiadomieniu  rodziców/opiekunów,  którzy  w  takim  przypadku  mają  obowiązek  odebrać
dziecko. 

6.  Regulamin  organizacji  Nocy  Filmowej  udostępnia  się  na  stronie  internetowej  szkoły
(http://szkolagrebkow.pl/) oraz przekazany będzie wraz ze Zgodą rodziców/opiekunów prawnych
chętnym uczniom. 



Zgoda rodziców/opiekunów prawnych

Wyrażam  zgodę  na  udział  …..…………………...………………………………….……   ucz.  klasy  …..…

Publicznej  Szkoły  Podstawowej  im.  Henryka  Sienkiewicza  w  Grębkowie,  w  Nocy  Filmowej,  

która odbędzie się 14.12.2018r. w godz. 17. 00 – 24. 00 w budynku szkoły.

Zapewniam, że nie ma przeszkód zdrowotnych, uniemożliwiających mojemu dziecku udział  

w imprezie. 

Oświadczam,  że  wraz  z  dzieckiem  znam  regulamin  organizacji  Nocy  Filmowej  

i w pełni go akceptuję.

Zobowiązuję się do zapewnienia bezpiecznego powrotu mojego dziecka do domu.

Zgadzam  się/  Nie  zgadzam  się  na  upublicznienie  wizerunku  mojego  dziecka  na  stronie

internetowej.

W przypadku podjęcia przez organizatorów decyzji o opuszczenie terenu szkoły przez moje

dziecko  w  czasie  trwania  Nocy  Filmowej  (w  związku  z  nieprzestrzeganiu  regulaminu)  

odbiorę je osobiście ze szkoły.

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

aktualny numer telefonu

Znam i akceptuję regulamin                                                                                        

             …........…………………………………..

……………………………………….                                                (miejscowość i data ) (podpis rodzica/opiekuna )

(podpis dziecka)            

                                                                                               



Proponowane filmy:

Mecz życia (2014) reżyseria: Katarina Launing (1 godz. 42 min.)

Boyhood (2014) reżyseria: Richard Linklater (2 godz. 43 min.)

Kubo i dwie struny (2016) reżyseria: Travis Knight (1 godz. 41 min.)

Mój przyjaciel Hachiko (2009) reżyseria: Lasse Hallström (1 godz. 33 min.)

Praktykant (2015) reżyseria: Nancy Meyers (2 godz. 1 min.)


