
REGULAMIN “ KINOWYCH PIĄTKÓW W SZKOLE” 

 

w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 

1. “Kinowe piątki w szkole” odbywają się w ostatnie piątki miesiąca. W przypadku, gdy termin 

ten będzie kolidował z jakąś uroczystością lub dniem wolnym będzie wyznaczany inny piątek miesiąca. 

2. Seans odbywa się w godzinach 17:00 – 19:00 na holu I piętra. 

3. Chętni uczestnicy zobowiązani są do przybycia do szkoły o godz. 16:50 w celu oddania zgody, 

podpisania się na liście obecności, podpisania się pod regulaminem oraz dokonania wpłaty  2 zł. 

4. W tygodniu poprzedzającym seans, podczas długich przerw, można zagłosować na 1 z 3 

proponowanych filmów/bajek. Do opiekunów projektu zgłaszać można propozycje filmów/bajek na 

kolejny seans. Filmy muszą być dostosowane do wieku i preferencji uczestników seansu. 

 

ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW KINA 

 

5. Kino w SP2 przeznaczone jest WYŁĄCZNIE dla uczniów naszej szkoły: na seans nie można 

zapraszać znajomych spoza szkoły oraz rodzeństwa. 

6. Na seans można zabrać ze sobą koc, poduszkę, coś co picia lub do jedzenia, przy czym 

uczestnik zobowiązuje się do pozostawienia po sobie porządku po seansie. 

7. Do szkoły należy zabrać obuwie na zmianę. Obuwie należy zmienić przy głównym wejściu, 

przed wejściem na hol, na którym odbywać się będzie projekcja. 

8. Każdy uczestnik zobowiązuje się do: 

• wykonywania poleceń organizatorów, 

• przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 

• dbania o porządek i spokój podczas seansu, 

• informowania opiekuna o każdorazowym wyjściu do toalety. 

9. Uczestnikom kina zabrania się: 

• przynoszenia i spożywania jakichkolwiek używek, 

• przynoszenia niebezpiecznych przedmiotów, 

• popychania, biegania, niebezpiecznych zabaw oraz hałasowania, 

• samowolnego opuszczania szkoły w czasie trwania i po seansie. 



10. Uczestnik wieczoru filmowego może opuścić szkołę w czasie trwania seansu wyłącznie                       

w przypadku, gdy odbierze go rodzic lub prawny opiekun. 

11. Każdy problem wynikający podczas seansu (np. niewłaściwe zachowanie któregoś z 

uczestników, łamanie regulaminu lub złe samopoczucie, dolegliwości) należy NIEZWŁOCZNIE 

zgłosić opiekunowi. 

12. Za zniszczenia mienia szkoły odpowiada sprawca. 

13. Osoba łamiąca warunki regulaminu opuszcza seans po uprzednim wezwaniu rodziców lub 

opiekunów prawnych, jest zobowiązana do poniesienia konsekwencji swoich działań oraz zostaje 

zawieszona w możliwości uczestniczenia w kolejnym seansie. Rodzic lub opiekun prawny ma 

obowiązek po wezwaniu przez opiekuna niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA I POWROTU UCZNIA DO DOMU 

 

14. Uczeń chcący wziąć udział w seansie zobowiązany jest do przyniesienia w dniu seansu 

podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody na uczestnictwo w seansie oraz deklaracji 

odbioru, bądź samodzielnego powrotu ucznia ze szkoły do domu. 

15. Do czwartku poprzedzającego seans przewodniczący klas zobowiązani są do przekazania 

opiekunowi listy osób (liczby) chcących wziąć udział w seansie. 

16. W dniu seansu uczestnik zobowiązany jest do podpisania regulaminu oraz przestrzegania go. 

 

OPIEKUNOWIE 

 

17. Opiekunami projektu w roku szkolnym 2022/2023 są p. Monika Majchrzak oraz p. Monika 

Bielawska. 

18. Na jednego opiekuna przypada 25 uczestników seansu. W przypadku, gdy liczba uczestników 

seansu przekroczy 50 uczniów do opieki powołany zostanie kolejny opiekun. 

19. Opiekunowie wieczorów filmowych zastrzegają sobie prawno do odmowy uczestniczenia w 

seansie uczniowi, który prezentuje nieodpowiednie, bądź naganne zachowanie w szkole lub sprawia 

znaczne problemy wychowawcze. 

 

Uczestniczenie w seansie jest równoznaczne z przeczytaniem oraz zaakceptowaniem regulaminu i 

zobowiązaniem do przestrzegania go zarówno przez ucznia jak i jego rodzica/opiekuna prawnego. 

 


