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§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Zajęcia z nauki pływania na basenie oraz zajęcia na hali sportowej przeznaczone są dla 

uczniów klas II – III, w ramach lekcji wychowania fizycznego i służą wzbogaceniu procesu 

dydaktyczno – wychowawczego.  

2. Zajęcia na hali sportowej prowadzone są przez nauczyciela wychowania fizycznego. 

3. Zajęcia na basenie prowadzone są przez nauczyciela wychowania fizycznego posiadającego 

uprawnienia instruktora nauki pływania. 

4. Zajęcia są dostosowane do możliwości i umiejętności uczniów.   

5. Zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie są bezpłatne. 

6. Za bezpieczeństwo uczniów pływających  odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia – 

nauczyciel wf - instruktor. Za bezpieczeństwo uczniów na hali sportowej odpowiada 

nauczyciel. Opiekunami uczniów w pomieszczeniach pływalni i w czasie dojazdu na basen 

są nauczyciele. 

 

§ 2  

ZASADY ORGANIZACYJNE  

  

1. Wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach tworzą wspólną grupę zorganizowaną.   

2. Opiekę nad uczniami w czasie przejazdu i zajęć na basenie i hali sportowej sprawują 

wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele lub inni wskazani przez dyrektora 

opiekunowie.  

3. Zgodę na wyjazd na zajęcia na basenie oraz halę sportową wyraża dyrektor szkoły. 

Nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi w czasie wyjazdu na basen wpisują się do księgi 

wyjść. 

4. Uczniowie zawsze na basen wyruszają autobusem ze szkoły i po zajęciach wracają 

autobusem do szkoły pod opieką nauczyciela.  

Adres Centrum Sportowego w Kielnie: ul. Szkolna 6, 84 – 208 Kielno, tel. 58 676 10 52. 



5. Zgoda rodziców na udział dziecka w zajęciach na basenie jest jednorazowa na wszystkie 

wyjazdy. 

 

§ 3  

ZADANIA INSTRUKTORA, NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

  

1. Przygotowanie dokumentacji: sporządzenie listy uczestników w dwóch egzemplarzach. Jedna 

lista zostaje przekazana do dyrektora szkoły w dniu wyjazdu, drugą listę zabiera ze sobą na 

basen. 

2. Zapoznaje uczestników zajęć z zasadami bezpieczeństwa oraz nadzoruje  ich przestrzeganie 

(zasady przejazdu autobusem, poruszanie się po drogach, zachowanie na basenie, zachowanie 

na hali sportowej).   

3. Zapoznaje uczniów z regulaminem basenu i hali sportowej.   

4. Sprawdza stan liczbowy grupy przed wyruszeniem ze szkoły i z pływalni.   

5. Przyprowadza grupę 15 minut przed rozpoczęciem zajęć na basenie.  

6. Sprawuje nadzór nad uczniami w każdej szatni przed wejściem na halę basenową. 

7. Wyprowadza uczniów na basen, gdzie podczas prowadzonych zajęć monitoruje tor pływacki 

i uczniów uczestniczących w zajęciach w wodzie. Po zakończonych zajęciach pływackich 

doprowadza  ich do szatni.   

8. Za grupę uczniów odpowiada nauczyciel – instruktor prowadzący zajęcia, który czuwa nad 

bezpieczeństwem dzieci wraz ratownikiem na pływalni CSK w Kielnie.  

9. W przypadku nieobecności ratownika nauczyciel - instruktor nie wyraża zgody na wejście 

uczniów do wody. 

10. Nadzoruje przejście uczniów na halę sportową, gdzie realizuje zajęcia sportowe w ramach 

wychowania fizycznego z zachowaniem bezpieczeństwa.  

 

11. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczniów na 

pływalni, w autobusie oraz za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przez 

uczniów zasad regulaminu.   



12. W przypadku otrzymania informacji o urazie dziecka, powstałym w wyniku zdarzenia 

losowego, nauczyciel odpowiada za przekazanie  informacji rodzicom/opiekunom dziecka.  

13. Sprawdza szatnię po wyjściu dzieci.   

14. Sprawowanie opieki nad grupą uczniów nie uczestniczących w zajęciach pływania                             

i zajęciach sportowych. 

§ 4  

ZADANIA UCZNIÓW-UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ  

1. Uczestnicy słuchają nauczycieli, którzy sprawują opiekę podczas wyjazdu na basen oraz 

instruktorów pływania i ratowników pływalni.   

2. Uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdów na 

basen i na hali sportowej i bezwzględnie przestrzegają regulaminu.   

3. Poruszają się w parach, zgodnie z zasadami podanymi przez opiekunów.  

4. Utrzymują porządek w autobusie oraz w centrum sportowym, ze szczególnym 

uwzględnieniem szatni.  

5.  Samodzielnie dbają o swoje rzeczy, biorą odpowiedzialność za ich pakowanie i zabieranie 

po zajęciach.   

6. Podczas pobytu na pływalni uczniów obowiązują postanowienia regulaminu basenu.   

7. Uczniowie informują opiekuna/instruktora o zamiarze wyjścia do toalety oraz o wszelkich 

sytuacjach mogących zagrażać bezpieczeństwu uczniów.   

 

§ 5  

ZASADY ZACHOWANIA NA BASENIE I NA HALI SPORTOWEJ 

1. Osoby udające się do przebieralni obowiązuje zmiana obuwia.  

2. Po obiekcie kąpielowym poruszamy się ostrożnie i powoli, tylko w klapkach kąpielowych.  

3. Na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy  oraz czepek szczelnie przylegający do głowy, 

podpisany imieniem dziecka.   

4. Na hali sportowej obowiązuje strój sportowy. 



5. Zabrania się posiadania w wodzie takich przedmiotów jak: zegarki, bransoletki, łańcuszki, 

itp.  

6. Na halę basenową wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie pod nadzorem 

opiekunów i zostają przekazani instruktorom.  

7. Na pływalni i hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy                        

i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia /instruktora/                             

i ratownika.   

8. Zabrania się w szczególności:  

 wchodzić do wody bez zezwolenia,  

 biegania na basenie,  w szatniach i pod prysznicami,  

 skakać do wody z brzegów basenów, ze słupków startowych bez zgody i nadzoru 

ratownika,  

 popychać, wrzucać i wciągać do wody osoby stojące na brzegu basenu,  

 zanurzać, przytrzymywać pod wodą innych użytkowników basenów,  

 nurkować oraz wykonywać ćwiczenia bezdechowe bez zezwolenia i nadzoru ratownika,  

 niszczyć urządzeń i sprzętu pływalni oraz zaśmiecać i brudzić na terenie pływalni,  

 zatykać ciałem i manipulować przy kratkach urządzeń pobierających wodę,  

 używać sprzętu z elementami szklanymi (szklane okulary pływackie, maski i szkła 

kontaktowe),  

 wnosić kosmetyki w szklanych opakowaniach,  

 spożywać napoi w szklanych opakowaniach oraz konsumpcji w szatni i na hali 

basenowej,  

 żucia gumy i plucia na podłogę lub do wody podczas pobytu na hali basenowej                                    

i sportowej,  

 załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody basenowej. 

9.  Za szkody wyrządzone na pływalni odpowiedzialność materialną ponoszą 

rodzice/opiekunowie uczniów.   

 

 



§ 6 

ZASADY ZACHOWANIA NA W AUTOBUSIE  

  

1. Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego jest dozwolone tylko w momencie całkowitego 

zatrzymania się pojazdu oraz w miejscu wyznaczonym przez kierowcę, za zgodą opiekuna.   

2. W autobusie obowiązuje zakaz: spożywania posiłków i napojów, śmiecenia, niewłaściwego 

użytkowania siedzisk - wchodzenia butami na siedziska, klęczenia na siedzisku, opierania 

stóp o oparcia siedziska itp., niszczenia elementów wyposażenia, chodzenia po autobusie w 

trakcie jazdy.   

3. W autobusie zajmujemy miejsca siedzące przeznaczone dla pasażerów. Każdy pasażer 

zajmuje jedno miejsce. Zabrania się zajmowania jednego miejsca przez dwóch pasażerów.   

4. Po zajęciu miejsca należy obowiązkowo, jeżeli autobus jest wyposażony, zapiąć pasy 

bezpieczeństwa.  

5. Kierowca oraz opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za upadek i uszkodzenia 

pasażera wynikające z nieprzestrzegania zasad.   

6. Przed wyjściem z autobusu opiekunowie są zobowiązani sprawdzić czy uczniowie 

pozostawili porządek.  

§ 7 

ZADANIA RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

1. Zapoznaje się z regulaminem zorganizowanych wyjazdów na basen i na hale sportową 

uczniów Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie oraz z regulaminem krytej pływalni 

Centrum Sportowego w Kielnie. 

2. Zapoznaje się z zasadami bezpieczeństwa  i przypomina je dziecku.  

3. Odpowiada za przygotowanie dziecka do zajęć. Dziecko powinno mieć zawsze ze sobą: 

klapki basenowe, strój kąpielowy, ręcznik, czepek, worek na mokre rzeczy, strój na wf oraz 

plecak/torbę na wszystkie ww. przybory. 

4.   Ponosi materialną odpowiedzialność za wszelkie straty i szkody spowodowane przez 

dziecko.  

5.  Zgłasza nauczycielowi na piśmie zwolnienie z zajęć lub poprzez e-dziennik. 



 

§ 8 

UWAGI KOŃCOWE 

1. W wyjazdach na basen mogą uczestniczyć dzieci zdrowe.  

2. Osoby nie wykonujące poleceń opiekunów lub instruktorów, oraz stwarzające zagrożenie dla 

innych uczestników zajęć, mogą zostać czasowo zawieszone w zajęciach (zostają oddane 

pod opiekę kierownika wycieczki lub opiekuna) i opuszczają basen.  

3.W przypadkach spornych decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej  

Hucie. 

4. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują zasady zawarte  

w Statucie Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie. 

5. Regulamin będzie podlegał ewaluacji.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


