Regulaminy i procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej

6. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA 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. 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;
3. Ustawę z dnia 18

sierpnia 2011 r. o

bezpieczeństwie osób przebywających

na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240);
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);
5. Ustawę z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń, (Dz.U. Nr 12, poz. 114 z późniejszymi
zmianami)
ustala się następujące zasady udostępniania pływalni w Szkole Podstawowej nr 2
w Łęcznej.
1. Kryta Pływalnia jest obiektem przyszkolnym Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza
Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53; 21-010 Łęczna.
2. Organem Prowadzącym dla Szkoły jest Burmistrz Miasta Łęczna.
3. Pływalnia pracuje na rzecz młodzieży uczęszczającej do SP nr 2 oraz młodzieży innych
szkół Gminy Łęczna / za zezwoleniem i wskazaniem Organu Prowadzącego.
4.

Prawo do prowadzenia działalności dydaktycznej, szkoleniowej /szkolenia sportowe, nauki
pływania, kursy ratowników, płetwonurków, korektyw wad postawy i inne, ma wyłącznie
właściciel obiektu lub podmioty przez niego upoważnione.

5. Podstawą wykorzystania obiektu jest roczny plan pracy pływalni opracowywany w miesiącu
sierpniu/wrześniu i który jest modyfikowany w miarę potrzeb w ciągu roku szkolnego.
6. Obiekt może być udostępniany w miarę możliwości czasowych innym podmiotom.
7. O udostępnienie pływalni mogą ubiegać się podmioty prowadzące statutowa działalność
w zakresie kultury fizycznej i rekreacji:
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a) Stowarzyszenia sportowe pracujące na rzecz Szkoły,
b) Zakłady pracy obejmujące opieką partnerską placówkę,
c) Podmioty

kontynuujące

działalność

na

podstawie

wcześniejszych

decyzji

o udostępnieniu pływalni,
d)

Inne podmioty - w miarę wolnych jednostek godzinowych,

8. Udostępnienie obiektu następuje na wniosek zainteresowanej strony, pozytywnie
zaopiniowany przez Dyrektora Szkoły i ew. przedstawiciela Organu Prowadzącego.
9.

Podstawą do korzystania z pływalni jest umowa udostępnienia obiektu zawarta pomiędzy
Dyrektorem Szkoły i stroną zainteresowaną.

10. W umowie określa się cel udostępnienia i zakres działań prowadzonych na obiekcie
z wyłączeniem ich komercyjnych form.
11. Szkoła nie prowadzi działalności gospodarczej, wiec opłaty za udostępnienie wylicza
i podaje Organ Prowadzący.
12. Strona korzystająca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prowadzone zajęcia
zobowiązując się jednocześnie do przestrzegania obowiązujących na obiekcie Regulaminów
i zarządzeń.
13. Interpretacja przepisów zawartych w niniejszym regulaminie należy do Dyrektora SP nr 2
w Łęcznej i jest ostateczna.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej.
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