REGULAMIN ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA BASENIE DLA
UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKOSZOWIE
1. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego na basenie jest pisemna zgoda
rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. (Załącznik nr 1)
2. Zajęcia z nauki pływania są dostosowane do wieku oraz umiejętności uczniów.
3. Zajęcia są bezpłatne
4. Uczeń zobowiązany jest posiadać:
ręcznik, mydło, klapki, czepek

.

Dziewczęta - jednoczęściowy lub dwuczęściowy strój kąpielowy,
Chłopcy - kąpielówki.
5. Uczniowie zawsze wyruszają na zajęcia ze szkoły i po zajęciach wracają do szkoły pod opieką
nauczyciela prowadzącego te zajęcia
6. Uczestnicy zajęć na basenie spotykają się o ustalonej porze w holu szkoły przy wejściu głównym.
7. Uczniom towarzyszy uprawniony opiekun - jeden na grupę 15 osób.
8. Opiekun, nauczyciel jest zobowiązany:
 zapoznać uczestników zajęć z zasadami bezpieczeństwa, regulaminem pływalni oraz
nadzorowanie ich przestrzegania.
 sprawdzić stan liczbowy grupy
 sprawdzić, czy uczniowie mają ze sobą swoje plecaki/torby z przyborami na basen
 pobrać odpowiedniej ilość kluczyków do szafek w szatni damskiej i męskiej.
 w każdej szatni przynajmniej jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami.
9. Okrycia wierzchnie oraz obuwie należy pozostawić w szatni zgodnie z regulaminem pływalni.
10. Za rzeczy pozostawione w szafkach opiekunowie oraz pływalnia nie ponoszą odpowiedzialności.
11. Wejście do części basenowej następuje wtedy, gdy cała grupa jest przebrana w stroje kąpielowe i
gotowa do rozpoczęcia zajęć.
12. Przed wejściem do części basenowej uczeń zobowiązany jest do umycia ciała.
13. Zajęcia rozpoczynają się „zbiórką”.
14. W trakcie zajęć uczeń zobowiązany jest prawidłowo reagować na wszystkie polecenia opiekunów,
instruktorów i ratowników.
15. Podczas zajęć wychowania fizycznego na basenie zabrania się:
 skoków do wody,
 biegania po basenie,
 opuszczania części basenowej,
 korzystania z urządzeń basenowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 korzystania z urządzeń basenowych bez zgody opiekunów i ratowników,
 niszczenia wyposażenia basenu,
 popychania innych osób,
 używania wulgarnych słów,
 hałaśliwego zachowania,
 zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych
użytkowników,
 żucia gumy, spożywania pokarmów i napojów,
 używania telefonów komórkowych.
16. Rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować nauczycieli WF
prowadzących zajęcia na basenie o zmianie stanu zdrowia dziecka.
17. Uczniowie, u których występują choroby skóry, infekcje, otwarte skaleczenia, rany, otarcia nie mogą
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uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego na basenie.
18. Uczniowie chorzy lub po przebytych chorobach ze zwolnieniem lekarskim lub od rodziców podczas
trwania zajęć na basenie przebywają w świetlicy szkolnej - niewskazane jest zabieranie tych osób na
pływalnię jako osób towarzyszących.
19. Uczniowie, u których występują choroby zakaźne, układu krążenia, epilepsja nie mogą
uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego na basenie.
20. Opiekunowie i pływalnia nie ponoszą odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia uczniów w
przypadku, gdy rodzic lub opiekun prawny zataił przed nimi informację na temat stanu zdrowia
dziecka.
21. Wszelkie urazy i skaleczenia należy bezzwłocznie zgłosić opiekunowi lub ratownikowi.
22. Zajęcia wychowania fizycznego na basenie kończą się zbiórką.
23. Uczniowie opuszczają część basenową wraz z opiekunem.
24. Po zajęciach w części basenowej uczniowie przebierają się, suszą włosy. Nie opuszczają samodzielnie
pływalni.
25. Przejście do autokaru odbywa się w sposób zorganizowany z opiekunem.
26. Lekcje WF na basenie prowadzi uprawniony NAUCZYCIEL delegowany przez szkołę.
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OŚWIADCZENIE – załącznik nr 1

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIECH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA BASENIE

........................................................................
Nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego (czytelnie)

Piekoszów dnia,……….……...

Oświadczenia Rodzica/Prawnego opiekuna
Oświadczam, że zapoznałam/em się z REGULAMIN ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA BASENIE DLA
UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKOSZOWIE i wyrażam zgodę na uczęszczanie córki/syna

……………………………………. na zajęcia wychowania fizycznego na basenie.
(imię i nazwisko dziecka oraz klasa)
Zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować nauczycieli WF prowadzących zajęcia na basenie o
zmianie stanu zdrowia mojego dziecka.

………………………………………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)
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