
REGULAMIN INTEGRACYJNEJ NOCY W JEDNOSTCE 
organizowanej przez ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. 9. PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH W GRAJEWIE 

 

1. Integracyjna Noc  w Jednostce (zwana dalej spotkaniem) jest  wydarzeniem kulturalno-integracyjnym. 

2. Jej uczestnikami mogą być uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, którzy  

zapoznali  się z niniejszym regulaminem i akceptują jego treść.  

3. Celem organizacji Integracyjnej Nocy w Jednostce jest integracja społeczności szkolnej oraz kulturalne spędzenie 

czasu wolnego. 

4. Organizatorem spotkania jest Zespół Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. 

5. Spotkanie odbywa się 30.09.2022 r., start godz. 18.00, zakończenie godz. 6.00 rano dnia następnego. 

6. Od godz. 18.00 dostępna będzie sala komputerowa, sala z lustrami (kino), stoisko z grami planszowymi. 

Od. Godz. 20.00 dostępna będzie duża sala gimnastyczna.     

7. Od godz. 22.30 Integracyjna Noc w Jednostce odbywać się będzie TYLKO na bloku sportowym. 

8. W czasie trwania Integracyjnej Nocy w Jednostce na bloku sportowym o godz. 00.00 rozpocznie się również 

„Doba z biblioteką w tle”, w ramach której organizowane będą konkursy oraz loteria fantowa. Informacje dotyczące 

„Doby z biblioteką w tle” można uzyskać w bibliotece szkolnej.    

9. Do udziału w Integracyjnej Nocy w Jednostce upoważnia ucznia pisemna zgoda wypełniona i podpisana przez 

rodzica/ opiekuna prawnego. Wzór zgody stanowi załącznik do regulaminu.  

10. Uczniowie  wchodzą  na  spotkanie bocznym wejściem do szkoły (przy orliku)  w  wyznaczonym  czasie,  

tj. w godzinach 18.00 - 19.00. Po upływie wyznaczonego czasu drzwi wejściowe do szkoły zostają zamknięte. 

11. Uczestnicy Nocy w Jednostce, którzy zostają do 6.00 rano biorą ze sobą poduszkę, koc/ śpiwór, karimatę, ..., 

Wszyscy uczestnicy Nocy w Jednostce biorą ze sobą coś do picia, przekąski, coś do jedzenia.  

12. Uczestnik  spotkania  może  opuścić  szkołę  w  czasie  trwania  imprezy  jedynie w przypadku, gdy rodzic/ opiekun 

prawny wyraził na to pisemną zgodę (lub ustną w trakcie rozmowy telefonicznej). Opuszczenie spotkania jest 

równoznaczne z zakończeniem spotkania – brak możliwości powrotu.  

13. W  trakcie  trwania  spotkania  uczniowie  mają  obowiązek  przestrzegać  szkolnych regulaminów (w tym Statutu 

Szkoły) i wykonywać polecenia opiekunów. 

14. Uczeń  biorący udział  w  spotkaniu może  korzystać tylko z  wyznaczonych przez organizatora pomieszczeń. 

15. Podczas Nocy w Jednostce należy dbać o porządek i odpowiednie zachowanie. 

16. Zabronione jest przynoszenie i spożywanie jakichkolwiek używek. 

17. Za  pozostawienie   w   czystości   obiektu   szkolnego   (korytarze,   toalety   i   inne wykorzystywane pomieszczenia) 

odpowiedzialni są uczestnicy spotkania. 

18. Dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  opiekę  nad  uczestnikami  spotkania  sprawują organizatorzy, nauczyciele.  

19. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu organizator ma prawo usunąć uczestnika 

spotkania z budynku szkoły (po telefonicznym zawiadomieniu rodzica bądź opiekuna prawnego) lub zakończyć 

imprezę przed czasem. Uczestnika spotkania usuniętego za nieprzestrzeganie regulaminu musi osobiście ze szkoły 

odebrać rodzic bądź opiekun prawny. 

20. Organizator spotkania ma obowiązek informowania dyrektora szkoły o niestosowanym zachowaniu uczniów podczas 

imprezy. Uczniowie Ci ponoszą konsekwencje swojego zachowania zgodnie z zapisami Statutu Szkoły. 

21. Organizator nie odpowiada za wniesione na teren szkoły przedmioty wartościowe (telefony komórkowe, biżuteria, 

pieniądze itp.) podczas odbywającego się spotkania.  

22. Organizator spotkania nie  ponosi  odpowiedzialności za  uczniów po zakończeniu spotkania oraz po opuszczeniu 

budynku szkoły przez ucznia. Za bezpieczeństwo podczas powrotu ucznia do  domu odpowiadają  rodzice/ prawni 

opiekunowie. 

23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania spotkania. 

24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu spotkania. 

 



 

Załącznik do REGULAMINU INTEGRACYJNEJ NOCY W JEDNOSTCE 

 

ZGODA RODZICÓW 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ................................................................................................................................................... 

   Imię i nazwisko, klasa  

w „Integracyjnej Nocy w Jednostce”, która odbędzie się dnia 30.09.2022 r., - rozpoczęcie godz. 18.00 - w Zespole Szkół Nr 2 

im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. Zakończenie 600 rano dnia następnego. 

Podpisanie zgody jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu „Integracyjnej Nocy w Jednostce”, który znajduje się 

na fanpage oraz stronie szkoły https://zs2.grajewo.pl/. 

         *Wybrać jedną opcję. Niepotrzebne skreślić. 

Moje dziecko będzie przebywało na Integracyjnej Nocy w Jednostce do godz. 600 rano dnia następnego.  

Moje dziecko może opuścić Integracyjną Noc w Jednostce o dowolnej godzinie.  

Organizator spotkania nie  ponosi odpowiedzialności za uczestników po godz. 600 rano oraz po opuszczeniu budynku 

szkoły przez ucznia. Za bezpieczeństwo podczas powrotu ucznia do  domu odpowiedzialni są rodzice/ prawni opiekunowie. 

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu oraz nieodpowiedniego zachowania dziecka zobowiązuję się 

do niezwłocznego odbioru go ze szkoły. W takiej sytuacji proszę dzwonić 

pod nr kom.: ............................................................................................................ 

 

Grajewo, dn. .................................................................................. r.                            ........................................................................................................ 
                                                                                                                        podpis rodzica/ opiekuna prawnego   
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