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    Warszawa, październik 2018 r. 



I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Opiekę podczas przejazdów sprawują nauczyciele i dodatkowi opiekunowie. 

2. Za stan bezpieczeństwa ćwiczących w basenie całkowitą odpowiedzialność ponosi 

prowadzący zajęcia – trener/instruktor. W pomieszczeniach pływalni za właściwe 

zachowanie, porządek i bezpieczeństwo odpowiedzialni są opiekunowie grupy, którzy mają 

obowiązek przebywania z grupą od chwili wejścia na pływalnię do momentu jej opuszczenia 

przez ostatniego członka grupy. 

3. W czasie pobytu na pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby grupa 

zachowywała się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowała i nie niszczyła urządzeń oraz mienia 

znajdującego się na terenie obiektu. 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE 

1. Zajęcia na basenie dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie odbywają się 

według grafiku zajęć na pływalni na dany rok szkolny. 

2. Opiekę nad grupą sprawują nauczyciele, trenerzy/instruktorzy i dodatkowi opiekunowie. 

3. Dodatkowymi opiekunami grupy stają się towarzyszący uczniom podczas wyjazdu na basen 

wyznaczeni pracownicy szkoły oraz trenerzy/instruktorzy. 

4. Uczniowie wyjeżdżają  na zajęcia ze szkoły. 

5. Wychowawca klasy przed pierwszym wyjazdem na basen zapoznaje uczestników zajęć oraz 

ich rodziców z regulaminem pływalni; odnotowuje ten fakt w dokumentacji wychowawcy 

(oświadczenia rodziców, lista rodziców potwierdzająca zapoznanie się z regulaminem zajęć 

na basenie, zapis w dzienniku). 

6. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego uczestnictwa w zajęciach. 

7. W zajęciach uczestniczą uczniowie, których rodzice pisemnie oświadczyli, iż dziecko  

nie ma przeciwskazań do podjęcia nauki pływania. 

8. Uczeń zwolniony z zajęć przebywa pod opieką wychowawcy na basenie. Dzieci posiadające 

długotrwałe zwolnienie lekarskie lub orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej zostają pod 

opieką świetlicy lub nauczyciela wspomagającego. 

III. ZADANIA NAUCZYCIELA-OPIEKUNA 

1. Przygotowanie listy uczniów uczestniczących w danym dniu w zajęciach na basenie. 

Dostarczenie aktualnej listy do sekretariatu. 

2. Sprawdzenie obecność i odnotowywanie w dzienniku zajęć. 

3. Usprawiedliwienie zgłoszonej przez rodzica nieobecności spowodowanej chorobą lub 

innymi przeciwskazaniami. 

4. Odebranie ze świetlicy szkolnej lub zgłoszenie na świetlicę uczniów, którzy nie uczestniczą 

w zajęciach na basenie i przyprowadzenie na miejsce zbiórki uczniów klas. 

5. Sprawdzenie stanu liczbowego grupy przed wyjazdem, w autokarze i po powrocie do szkoły. 

6. Przypomnienie dzieciom o zabraniu plecaków/toreb z przyborami na basen. 

7. Zapoznanie uczestników zajęć z zasadami bezpieczeństwa oraz nadzorowanie ich 

przestrzegania (zasady przejazdu autokarem; zasady ruchu drogowego). 

8. Pobranie odpowiedniej ilości kluczyków do szafek oraz dopilnowanie żeby uczniowie zajęli 

odpowiednie szafki w szatni. 

9. Wyprowadzenie uczniów na basen i przekazanie ich instruktorom pływania oraz odbierania 

ich od instruktorów i doprowadzenie ich do szatni. 

10. Przebywanie na hali basenowej podczas lekcji pływania dla uczniów. 

11. Sprawdzenie szatni po wyjściu dzieci. 

12. Sprawowanie opieki nad grupą od momentu zbiórki w holu szkoły do momentu przekazania 

grupy trenerom/instruktorom. 



13. Sprawowanie opieki nad grupą od momentu przejęcia grupy od trenerów/instruktorów  

do momentu powrotu do szkoły. 

14. Zaopiekowanie się uczniem, który w trakcie zajęć nabył przeciwskazanie do kontunuowania 

ćwiczeń na basenie. 

15. Pomoc uczniom w przygotowaniu się do zajęć i w osuszaniu. 

16. Przekazywanie rodzicom informacji o postępach, zachowaniu i trudnościach ucznia  

na zajęciach pływania. 

17. Nauczyciel - opiekun nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez 

uczestników zajęć na pływalni oraz w autobusie. 

IV. ZADANIA OPIEKUNA DODATKOWEGO 

1. Dodatkowym opiekunem grupy staje się towarzyszący uczniom podczas wyjazdu na basen 

wyznaczony pracownik szkoły, a także trener/instruktor lub rodzic dziecka 

2. Dodatkowy opiekun zapoznaje się z zasadami bezpieczeństwa, obowiązującymi podczas 

wyjazdu na basen. 

3. Współdziała z nauczycielem w zakresie realizacji zadań nauczyciela-opiekuna . 

4. Dodatkowy opiekun nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez 

uczestników zajęć na pływalni oraz w autobusie. 

5. Pomaga uczniom w przygotowaniu się do zajęć i w osuszaniu. 

V. ZADANIA UCZNIA–UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

1. Uczestnikiem zajęć na basenie jest każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie, 

wpisany na listę uczestników na dany rok szkolny. 

2. Uczestnik zajęć na basenie przestrzega postanowień zawartych w „Statucie Szkoły”, 

Regulaminie wyjazdów na basen i regulaminie pływalni. 

3. Przestrzega zasad bezpieczeństwa (zasady przejazdu autokarem; zasady ruchu drogowego). 

4. Wykonuje polecenia oraz dostosowuje się do zaleceń wydawanych przez opiekunów grupy. 

5. Punktualnie przychodzi na miejsce zbiórki. 

6. Pilnuje swoich rzeczy, bierze odpowiedzialność za ich zabieranie z każdego miejsca pobytu. 

7. Samodzielnie się przebiera i przestrzega higieny osobistej oraz dba o bezpieczeństwo własne 

i innych. 

8. Informuje opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać 

życiu lub zdrowiu uczestnika zajęć. 

9. Zgłaszać opiekunom wszelkie objawy złego samopoczucia, urazy, skaleczenia. 

10. Utrzymuje porządek w autobusie oraz na pływalni i  szatni. 

VI. ZADANIA RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

1. Zapoznaje się z postanowieniami zawartymi w „Statucie Szkoły”, Regulaminie wyjazdów 

na basen oraz regulaminie pływalni. 

2. Zapoznaje się z zasadami bezpieczeństwa (zasady przejazdu autokarem; zasady ruchu 

drogowego) i przypomina je dziecku. 

3. Punktualnie przyprowadza dziecko na miejsce zbiórki. 

4. Zgłaszanie do  wychowawcy klasy przed wyjazdem na basen nieobecności na zajęciach oraz 

wszystkich informacji o stanie zdrowia. 

5. Odpowiada za przygotowanie dziecka do zajęć. 

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

dziecko. 

 

 



VII. ZASADY ZACHOWANIA NA BASENIE 

1. Osoby udające się do przebieralni obowiązuje zmiana obuwia na obuwie gumowe, 

antypoślizgowe /klapki/. 

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

3. Na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy w dowolnym kolorze oraz czepek szczelnie 

przylegający do głowy. 

4. Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczne. 

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

i innej biżuterii. 

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

opiekunów i zostają przekazani instruktorom. 

7. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy  

i  podporządkowania się poleceniom prowadzącego zajęcia /instruktora/ i ratownika. 

8. Samodzielne dbanie o swoje rzeczy, branie odpowiedzialności za ich pakowanie  

i zabieranie. 

9. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwo. 

10. Zabrania się w szczególności: wchodzić do wody bez zezwolenia, biegać po chodnikach 

otaczających niecki basenów, 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 niecki 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 jeść  na terenie pływalni. 

11. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną  

za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni 

opiekunowie. 

VIII. 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. 

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

niewłaściwego użytkowania miejsc, niszczenia elementów wyposażenia, chodzenia  

po autobusie w trakcie jazdy. 

3. W autobusie zajmujemy miejsca siedzące przeznaczone dla pasażerów, zapinamy pasy 

bezpieczeństwa. 

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

pozostawili porządek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 do regulaminu uczestnictwa w zajęciach na basenie: 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO NAUKI PŁYWANIA 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, iż nie ma przeciwwskazań, aby moje dziecko 

……………………………………………………………………… podjęło naukę pływania  

w ramach w ramach zajęć obowiązkowych z WF w roku szkolnym ………….…. . 

 

…….…………………………………………………….…  
(Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do regulaminu: 

 

USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA 

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojego dziecka ………….……………………..……  
(imię i nazwisko dziecka)  

na zajęciach nauki pływania w dniu: ………………….. (dzień – miesiąc – rok). 

Nieobecność spowodowana była …………………………………….………………….……… 
(przyczyna nieobecności) 

 

…….…………………………………………………….…  
(Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 

 


