
                                                            Załącznik nr 2 

 
 

REGULAMIN DLA GRUP SZKOLNYCH 
Zajęcia w przedziale czasowym godz.700 – 1500 

                                                             
                                

1. Zajęcia dla młodzieży szkolnej  odbywają się na podstawie planu zajęć 

opracowanego dla SP nr 2 i ulegają modyfikacjom zgodnie z bieżącymi 

potrzebami. 

2. Zajęcia z uczniami prowadzone są przez etatowych pracowników szkoły 

- nauczycieli w-f oraz instruktorów  pływania.  

3. Na zajęcia nauki  pływania klas I-III wychowawcy tych klas 

doprowadzają uczestników na obiekt, przekazując grupy w „ręce” 

prowadzącego. 

4. Dopuszcza się wejście na obiekt prawnych opiekunów uczestników 

zajęć,  pomagających ubrać się i wysuszyć dzieciom do 10 roku życia. 

5. Uczniowie zobowiązani są do : 

a) przestrzegania regulaminu zajęć i regulaminu basenu, 

b) punktualnego przychodzenia na miejsce zbiórki oraz sprawnego 

przebierania się przed zajęciami jak i po ich zakończeniu                         

(ze względu na ograniczenia czasowe), 

c) posiadania: stroju kąpielowego (chłopcy – kąpielówki, dziewczynki – 

zalecany jednoczęściowy strój kąpielowy), czepka pływackiego, 

klapek i ręcznika, 

d) niećwiczący i zwolnieni z zajęć przebywają w czasie lekcji na 

trybunie basenu,/balkon/ po zmianie obuwia na klapki, 

6. Okrycia wierzchnie i obuwie należy pozostawić w szatni zewnętrznej. 

7. Teczki i plecaki szkolne należy ułożyć w szatni w miejscu do tego 

wyznaczonym. 

8. Po przebraniu się w stroje kąpielowe w szatni wewnętrznej, uczniowie -

przed wejściem do hali basenu- zobowiązani są do umycia się pod 

prysznicem. 

9. Zajęcia rozpoczynają się i kończą „zbiórką”. 

10. W trakcie zajęć uczeń zobowiązany jest prawidłowo reagować na 

wszystkie polecenia nauczycieli i ratowników. W przypadku 

niezastosowania się do poleceń uczeń nie może uczestniczyć                        

w dalszych zajęciach na basenie. 

11. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest sygnał 

dźwiękowy (gwizdek, dzwonek) lub komenda słowna. Po 

usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze 



polecenia nauczyciela, ratownika lub personelu obiektu. 

12. Podczas zajęć na basenie zabrania się (również na balkonie, 

w szatniach, ciągach pieszych): 

a) niszczenia wyposażenia basenu, 

b) biegania po basenie, 

c) zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu 

oraz innych użytkowników, 

d) wnoszenia i używania telefonów komórkowych i innych sprzętów, 

elektronicznych (pod groźbą konfiskaty), 

e) żucia gumy, spożywania pokarmów i napojów, 

f) używania wulgarnych słów i hałaśliwego zachowania, 

g) skoków do wody, bez zgody prowadzącego zajęcia i ratownika, 

h) opuszczania części basenowej bez zgody prowadzącego, 

i) korzystania z urządzeń basenowych bez zgody nauczycieli                              

i ratowników oraz niezgodnie z ich przeznaczeniem, 

j) popychania, podtapiania i stwarzania jakiegokolwiek zagrożenia                    

w wodzie. 

13. Uczniowie opuszczają część basenową i szatnię wraz z opiekunem. 

14. Nauczyciel prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić szatnię po 

wyjściu z niej grupy . 

 

 

 


