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Regulamin  korzystania z zajęć na pływalni  

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach 

  

1. Prowadzący zajęcia (nauczyciel, instruktor, trener) zobowiązany jest zapoznać uczniów 

z zasadami korzystania z pływalni. 

2. Uczniowie przychodzą na pływalnię do szatni oraz na halę basenową pod opieką 

nauczyciela.  

3. Niezależnie od wielkości grupy uczestników na basenie, standard liczby opiekunów 

(instruktorów) na liczbę uczestników wynosi: jeden opiekun (nauczyciel - instruktor) 

na max. 15 uczestników zajęć. 

4. Uczniowie zobowiązani są pozostawić w szatni w hali sportowej tornistry, plecaki okrycia 

wierzchnie. Przed wejściem do szatni basenowej uczniowie zobowiązani są zmienić obuwie 

na  obuwie obowiązujące na terenie pływalni.   

5. Uczącym się pływać i kąpiącym na terenie pływalni zapewnia się stały nadzór ratownika 

lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły. 

6. Opiekun oraz instruktor  zobowiązany jest do sprawowania stałego nadzoru nad grupą 

 i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo w pomieszczeniach: szatni, 

natrysków, holu pływalni, oraz  na terenie niecki basenowej. 

7. Zobowiązuje się nauczycieli będących  się opiekunem oraz instruktorem grupy  

o dopilnowanie uczestników zajęć przebierania się w strój kąpielowy (zgodny 

z regulaminem basenu) i przez cały czas pobytu grupy w hali basenowej przebywania 

razem z grupą. 

8. Opiekun grupy oraz instruktor w czasie zajęć dzieci w wodzie, zobowiązany jest do 

przebywania w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich 

uczestników i sam był przez nich widziany. 

9. Wejście do części basenowej następuje wtedy, gdy cała grupa jest przebrana  

w stroje kąpielowe i gotowa do rozpoczęcia zajęć. 

10. W trakcie zajęć uczeń zobowiązany jest prawidłowo reagować na wszystkie polecenia 

prowadzących  zajęcia i ratowników. 

11. Podczas zajęć z wychowania fizycznego na basenie zabrania się: 

a) skoków do wody, (bez zgody prowadzącego zajęcia), 

b) biegania po basenie, 

c) opuszczania części basenowej podczas zajęć, 
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d) korzystania z urządzeń basenowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, 

e) korzystania z urządzeń basenowych bez zgody prowadzących zajęcia 

i ratowników, 

f) niszczenia wyposażenia basenu, 

g) popychania lub podtapiania innych osób, 

h) zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych 

użytkowników, 

i) żucia gumy, spożywania pokarmów i napojów, 

j) używania telefonów komórkowych,  

k) posiadania biżuterii (kolczyki, łańcuszki, bransoletki, zegarka itp.)  

l) przedłużania czasu zajęć przewidzianego w harmonogramie, 

m) pływania  poza wyznaczonym torem. 

11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia podopiecznych 

w przypadku, gdy rodzic lub opiekun prawny zataił informację na temat stanu zdrowia 

dziecka. 

12. Rzeczy wartościowe uczniowie deponują  przed zajęciami u nauczyciela w przeciwnym 

razie szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie mienia. 

13. Wszelkie urazy i skaleczenia uczeń ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić prowadzącemu 

zajęcia lub ratownikowi. 

14. Zajęcia na pływalni kończą się na wyraźne polecenie prowadzącego zajęcia. 

15. Uczniowie po zakończonych zajęciach opuszczają część basenową wraz  

z prowadzącym zajęcia lub opiekunem.  

16. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni podczas lekcji wychowania 

fizycznego odpowiedzialność ponosi: opiekun, prowadzący zajęcia nauczyciel i dyżurny 

ratownik. 

17. Uczniowie, którzy nie uczestniczą czynnie w zajęciach nauki pływania mają obowiązek 

posiadania obuwia basenowego ( dopuszczalne jest chodzenie boso). W czasie zajęć 

przebywają na terenie hali basenowej razem z grupą. 

 

Podstawa prawna  

Roz. MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2003 r., poz. 69 z późn. zm.) oraz ustawa 

z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 

(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1482). 

 


