
PROCEDURY ORGANIZOWANIA, WSPÓŁORGANIZOWANIA 
I UCZESTNICZENIA W IMPREZACH,  
WYDARZENIACH I KONKURSACH,  

OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ W MIELNIE. 
 
 
 
1. Postanowienia wstępne. 

1) Szkoła organizuje, współorganizuje, uczestniczy w imprezach, wydarzeniach 
i konkursach poprzez swoich nauczycieli i uczniów po uzyskaniu akceptacji dyrekcji 
i za zgodą wymienionych nauczycieli i uczniów oraz ich rodziców/opiekunów 
prawnych. 

2) Gdy w dokumencie jest mowa o imprezach, wydarzeniach i konkursach, to dotyczy 
to wszystkich nazwanych form międzyklasowych, międzyszkolnych (miejskich, 
gminnych, powiatowych, rejonowych, międzywojewódzkich, ogólnopolskich 
i międzynarodowych) oraz środowiskowych, w których bierze udział co najmniej 
jeden nauczyciel lub uczeń naszej szkoły. 

 
2. Organizowanie i współorganizowanie imprez, wydarzeń i konkursów. 

1) Wszystkie formy, których organizatorem lub współorganizatorem w danym roku 
szkolnym są nauczyciele naszej szkoły, powinny być zaplanowane i umieszczone 
w Kalendarzu Szkolnych Imprez, Uroczystości  i  Konkursów do końca września 
danego roku szkolnego. 

2) Szczegóły dotyczące przebiegu takich imprez, wydarzeń i konkursów 
organizator/współorganizator musi uzgodnić z dyrekcją szkoły przed podaniem ich 
do wiadomości zainteresowanych. 

3) Sposób podania informacji o imprezie, wydarzeniu czy konkursie ma odpowiadać 
formie organizacyjnej (zaproszenie, zawiadomienie, regulamin itp.), zawierać 
wyczerpujące informacje, które winny być odpowiednio wcześniej przedstawione 
zainteresowanym. 

4) W przypadku organizowania/współorganizowania imprezy, wydarzenia i konkursu 
nauczyciele mają obowiązek zadbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników, 
szczególnie dzieci będących pod ich opieką, komfort gości i odpowiedni poziom 
imprezy, a także starać się o pozyskanie ewentualnych sponsorów. 

5) Czynności organizacyjne i uczestnictwo związane z taką imprezą, wydarzeniem czy 
konkursem nie mogą zakłócać zwykłego rytmu pracy szkoły, w tym szczególnie nie 
mogą odbywać się kosztem planowanych zajęć nauczycieli i uczniów. 

6) Również same imprezy, wydarzenia i konkursy nie powinny (w miarę możliwości) 
odbywać się kosztem planowych zajęć szkoły tzn. nie powinny naruszać 
autonomiczności procesu nauczania i uczenia się. 



7) Na organizowane/współorganizowane imprezy i wydarzenia zapraszani powinni być 
m.in. rodzice (szczególnie uczniów biorących udział w danej imprezie) oraz 
sponsorzy. 

8) W przebiegu każdej formy powinien być przewidziany akcent promujący szkołę oraz 
podziękowanie i reklama ewentualnego sponsora. 

9) Organizatorzy/współorganizatorzy powinni zapewnić wszystkim uczestnikom miłą 
atmosferę, a uczniom naszej szkoły dać możliwość wystąpienia w roli 
współgospodarzy. 

10) Nagrody, upominki, dyplomy i gadżety muszą być uzgodnione z Dyrektorem Szkoły. 

 
3. Uczestniczenie w imprezach, wydarzeniach i konkursach. 

1) Wyrażenie zgody na uczestnictwo w danej imprezie, wydarzeniu czy konkursie jest 
jednoznaczne z wzięciem na siebie odpowiedzialności za reprezentowanie szkoły, 
wywiązanie się ze wszystkich obowiązków warunkujących udział w danej formie i za 
bezpieczeństwo jej wszystkich uczestników. 

2) Uczestnictwo każdego ucznia i nauczyciela w danej imprezie, wydarzeniu czy 
konkursie wiąże się z reprezentowaniem szkoły i dlatego zobowiązuje do 
honorowego i godnego postępowania oraz dbania o dobre imię i interes szkoły. 

 
4. Postanowienia końcowe. 

1) Po zakończeniu danej imprezy, wydarzenia czy konkursu jej koordynator lub 
organizator  sporządza informację o niej (artykuł, notatka, zdjęcia itp) i  przekazana  
Zespołowi  ds. promocji  Szkoły 

2) Nauczyciele dokonują odpowiednich wpisów dotyczących imprez, wydarzeń 
i konkursów w dziennikach (np. wpis dot. wycieczek, wydarzeń z życia klasy) oraz na 
stronach szczególnych osiągnięć uczniów, ich uzdolnień i zainteresowań. 

 
 
 
 
 


