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5. REGULAMIN PŁYWALNI   

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁĘCZNEJ 

ULICA SZKOLNA 53 

    

 

W oparciu o: 

1. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59  

z późniejszymi zmianami); 

2. Ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających  

na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240); 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 6, poz. 69,z późniwjszymi zmianami; 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków 

bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających 

sporty wodne (Dz. U. z 1997 r., Nr 57, poz.358 z późniejszymi zmianami) 

ustala się następujące zasady korzystania z pływalni w Szkole Podstawowej nr 2  

w Łęcznej 

 

1. Pływalnia kryta jest obiektem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki  

w Łęcznej. 

2. Obiekt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7
45

-21
00

 oraz soboty   

od 8
00

-17
00

: 

a) w godz..7
45

-15
00

 pływalnia pracuje w zgodnie z planem lekcyjnym obowiązującym 

 w szkole, 

b) w godz. 15
00

-21
00

 i w soboty  pływalnia pracuje w systemie godzinnym tj. wejście 

na obiekt odbywa się o pełnych godzinach zegarowych. 

3. Czas przebywania na obiekcie wynosi jedną godzinę zegarową zawierająca czynności: 

a) wejście na obiekt, rozebranie się, 

http://www.prawo.egospodarka.pl/akty/dziennik-ustaw/2011/208/1240
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b) umycie pod natryskiem, 

c) pływanie w niecce basenu, 

d) umycie się ubranie, wysuszenie włosów i opuszczenie obiektu. 

4. Dla zachowania płynności zmian grup na obiekcie, uczestnicy zajęć korzystający  

z szatni powinni ją po zajęciach niezwłocznie opuścić. 

5. W związku z warunkami lokalowymi kolejna grupa może wejść na obiekt po jego 

opuszczeniu przez poprzedników. 

6. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia. 

7.  Z pływalni mogą korzystać: 

a) grupowo: osoby uczące się pływać oraz korzystające z zajęć gimnastyki 

korekcyjnej pod opieką osoby prowadzącej zajęcia, 

b)  indywidualnie: osoby prywatne w ustalonych godzinach po wykupieniu biletu. 

8. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną 

osobę prowadzącą, lecz nie więcej niż 30 osób na całej pływalni jednorazowo. 

9. Dzieci do 7 lat mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką, a do lat 10 

pod nadzorem opiekunów prawnych. 

10. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 10 min. przed ich rozpoczęciem  

i wprowadzić o znaczonej godzinie grupę na obiekt. Grupa bez opiekuna/ instruktora/ 

nauczyciela nie będzie na pływalnie wpuszczona. 

11.  Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia 

ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach. 

12. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem. 

13. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnie tylko w stroju ćwiczebnym  

i obuwiu sportowym (trampki, tenisówki), lub w kostiumach pływackich i klapkach. 

14. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze, czepka 

oraz dla zachowania profilaktyki zdrowotnej klapek. 
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15. Zajęcia na pływalni w grupach oraz pływanie osób korzystających indywidualnie  

z pływalni mogą odbywać się tylko w obecności ratownika. 

16. Za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu, odpowiedzialni są ratownicy,  

a w przypadku zajęć zorganizowanych, także ich prowadzący i organizatorzy. 

17. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających 

bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności zabrania się: 

a) wchodzenia do wody bez zezwolenia, 

b) biegania po chodnikach otaczających nieckę pływalni, 

c) palenia papierosów, picia napojów alkoholowych oraz jedzenia na terenie 

otaczającym nieckę pływalni, 

d)  hałasowania, wszczynania fałszywych alarmów, 

e) wprowadzania psów lub innych zwierząt, 

f) podtapiania uczestników kąpieli, 

g) siadania na linach torowych i wychodzenia po nich z basenu, 

h) skakania do wody z obrzeża otaczającego niecki basenowe. 

18. Osoby, których stan wskazuje na spożywanie alkoholu oraz osoby z zewnętrznymi 

oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących 

zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię. 

19. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych 

miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy (bramki, deski, tory, koła ratunkowe). 

20. Niszczący sprzęt lub urządzenie pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną  

za wyrządzone szkody. 

21. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę 

pływalni. 

22. Osobom nieuczestniczącym w grupowych zajęciach przebywania na pływalni/ 

balkonie widowiskowym / jest dozwolone jedynie w ustalonych dniach i godzinach. 
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23. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nie oddane na przechowywanie 

kierownikowi grupy do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi 

odpowiedzialności. 

24. Prowadzenie przez osoby fizyczne i prawne jakichkolwiek form komercyjnych  

i zorganizowanych zajęć (ćwiczeń) na pływalni, wymaga pisemnej zgody 

administratora obiektu. 

25. Obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenie zajęć komercyjnych i zorganizowanych 

podczas godzin przewidzianych jako wejścia indywidualne płatne. 

26. Dyrekcja i pracownicy pływalni mogą kontrolować wszystkie zajęcia a w razie 

stwierdzenia uchybień – zakazać dalszego korzystania z pływalni. 

27. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu pływalni, mogą 

zostać usunięte z terenu pływalni z obowiązkiem uiszczenia opłat za dotychczasowy 

pobyt. 

28. Interpretacja przepisów zawartych w niniejszym regulaminie należy do Dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej, a w poszczególnych – spornych kwestiach  

do Organu Prowadzącego i jest ostateczna. 

29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej. 

 

 

 


