Szkoła Podstawowa nr 3 w Darłowie

REGULAMIN ZAJĘĆ NA BASENIE
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1482)
3. 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 późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1055)

§1
Postanowienia ogólne
1. Zajęcia nauki pływania odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo w Parku
Wodnym JAN w Darłówku.
2. Zajęcia nauki pływania prowadzone są przez instruktorów pływania, zawsze w obecności
ratownika WOPR - pracownika Parku Wodnego JAN.
3. Zajęcia nauki pływania są dla uczniów bezpłatne i dobrowolne.
4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest: pisemna zgoda rodzica dziecka (stanowi
załącznik do regulaminu) oraz posiadanie odpowiedniego stroju do zajęć.
5. Po zapisaniu przez rodzica obecność uczniów na zajęciach jest obowiązkowa.
6. Uczeń może być zwolniony z zajęć na podstawie pisemnego usprawiedliwienia rodzica.
7. W przypadku nagminnej nieobecności ucznia, może być on usunięty z zajęć.
8. Uczeń, który nie przestrzega regulaminu może być przez instruktora odsunięty od zajęć.
9. Zajęcia z nauki pływania są dostosowane do wieku oraz umiejętności uczniów.
10. Instruktor prowadzi zajęcia w grupie liczącej do 15 osób.
11. Za bezpieczeństwo dzieci na zajęciach i pod prysznicem odpowiada trener / instruktor.
12. 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.
13. Prowadzone zajęcia są dokumentowane w dzienniku zajęć.
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§2
Zasady organizacyjne
1. Opiekę nad grupą sprawuje wyznaczony przez dyrektora nauczyciel, który jest opiekunem
wyjścia na zajęcia.
2. Dodatkowymi opiekunami grupy stają się towarzyszący uczniom rodzice, opiekunowie lub
dziadkowie ucznia.
3. Uczniowie zawsze wyruszają na zajęcia ze szkoły i po zajęciach wracają do szkoły.
4.

Uczniowie pod opieką nauczyciela ze szkoły parami udają się do autobusu i jadą
do Parku Wodnego Jan w Darłówku.

5. Po zajęciach uczniowie wracają autobusem do szkoły i są odbierani sprzed budynku szkoły
przez rodziców. Uczniowie, którzy są zapisani na świetlicę szkolną są do niej odprowadzani
przez nauczyciela. Samodzielny powrót dziecka do domu jest możliwy po dostarczeniu
nauczycielowi pisemnej zgody rodzica.
§3
Zadania nauczyciela - opiekuna grupy
1.

Zapoznanie uczestników zajęć z zasadami bezpieczeństwa oraz nadzorowanie ich
przestrzegania (zasady przejazdu autobusem, poruszania się po drogach, zachowania
na basenie).

2.

Określenie zadań rodziców-opiekunów w zakresie realizacji programu zajęć oraz
zapewnieniu opieki i bezpieczeństwa uczniom.

3.

Sprawdzenie stanu liczbowego grupy przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu: szkoła
-autobus–basen- autobus- szkoła.

4.

Sprawdzanie, czy uczniowie mają ze sobą swoje plecaki/torby z przyborami na basen przed
wyruszeniem z każdego miejsca pobytu.

5.

Pobranie odpowiedniej ilości kluczyków do szafek w szatni.

6.

Pomaganie młodszym uczniom w przygotowaniu się do zajęć z pływania i w osuszeniu po
zajęciach.

7.

Zaznaczenie obecności uczniów na liście obecności i przekazanie instruktorowi informacji
o liczbie dzieci na zajęciach.

8.

Przekazanie uczniów instruktorom pływania oraz odbieranie ich od instruktorów w szatni.

9.

Przebywanie w hali basenowej podczas lekcji pływania dla uczniów i sprawowanie opieki
nad nimi w przypadku korzystania przez nich z toalety.
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10.

Zebranie i oddanie kluczyków do recepcji.

11.

Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczniów
na pływalni, albo w autobusie oraz za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania
przez uczniów zasad regulaminu.
§4
Zadania rodziców - opiekunów

1. 1.Dodatkowymi opiekunami są rodzice, dziadkowie oraz inni prawni opiekunowie
uczniów, którzy towarzyszą dzieciom podczas wyjazdu na basen.
2. Opiekun zapoznaje się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu
na basen.
3. Opiekun, podobnie jak nauczyciel, przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci
i sprawuje nad nimi opiekę.
4. Nadzoruje przestrzeganie regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem
zasad bezpieczeństwa.
5. Współdziała z nauczycielem w zakresie realizacji zadań i harmonogramu wyjazdu
na basen i pomaga mu w wypełnianiu jego zadań.
6. Rodzice nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczniów
na pływalni albo w autobusie oraz za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania
przez uczniów zasad regulaminu.
§5
Zadania uczniów - uczestników zajęć
1.

Uczestnikiem zajęć jest każdy uczeń, zapisany przez rodzica na zajęcia z pływania
uczestniczący w nich.

2.

Uczestnicy słuchają wszystkich nauczycieli oraz rodziców, którzy sprawują opiekę
podczas wyjazdu na basen oraz instruktorów pływania i ratowników.

3.

Uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu na
basen i bezwzględnie przestrzegają regulaminu.

4.

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

5.

Utrzymują porządek w autobusie oraz na pływalni, ze szczególnym uwzględnieniem szatni.

6.

Samodzielnie dbają o swoje rzeczy, biorą odpowiedzialność za ich pakowanie i zabieranie
po zajęciach.
§6

i
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Zasady zachowania na basenie
1.

Wszystkie osoby udające się w stronę przebieralni/szatni obowiązuje zmiana obuwia na
obuwie gumowe, antypoślizgowe –np. klapki kąpielowe.

2.

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

3.

Na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy.

4.

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

5.

Uczniowie po przebraniu się ustawiają się w dwuszeregu w szatni (miejsce wyznaczone
przez instruktora).

6.

Uczniowie pod opieką instruktora udają się pod prysznic, a następnie przechodzą na halę
basenową.

7.

Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględnego
podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia (instruktora) i ratownika.

8.

Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu
osób tam przebywających oraz im samym.

9.

Zabrania się w szczególności:
1) wchodzenia do wody bez zezwolenia,
2) biegania po chodnikach otaczających niecki basenów, w szatniach i pod prysznicami,
3) skakania do wody z brzegów basenów, ze słupków startowych bez zgody i nadzoru
ratownika,
4) popychania, wrzucania i wciągania do wody osób stojących na brzegu niecki basenu,
5) zanurzania, przytrzymywania pod wodą innych użytkowników basenów,
6) nurkowania oraz wykonywać ćwiczenia bezdechowych bez zezwolenia i nadzoru
ratownika i instruktora,
7) niszczenia urządzeń i sprzętu pływalni oraz zaśmiecania i brudzenia na terenie
pływalni,
8) używania sprzętu z elementami szklanymi (szklane okulary pływackie, maski i szkła
kontaktowe),
9) spożywania napoi w szklanych opakowaniach i konsumpcji w szatni i na hali
basenowej,
10) żucia gumy podczas pobytu na hali basenowej, plucia na podłogę oraz do wody
basenowej, załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody basenowej.
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10.

Uczniowie informują instruktora o zamiarze wyjścia do toalety, gdzie udają się pod opieką
nauczyciela i zgłaszają instruktorowi swój powrót.

11.

Uczniowie informują instruktora o złym samopoczuciu oraz o wszelkich sytuacjach
mogących zagrażać bezpieczeństwu uczniów.

12.

Uczestnicy zajęć korzystający ze sprzętów pływackich powinni po zajęciach odłożyć go na
określone miejsce.

13.

Dopuszcza się używanie własnych suszarek do włosów wyłącznie na korytarzu przed
przebieralniami pod nadzorem opiekunów.

14.

Na sygnał ratownika lub instruktora kąpiący się musi natychmiast wyjść z wody i
bezwzględnie dostosować się do ich dalszych poleceń.

15.

Na sygnał kończący zajęcia uczestnicy zajęć muszą natychmiast wyjść z wody i po zbiórce
na chodniku przy basenie udać się do swoich szatni.

16.

Każdy uczestnik zajęć na basenie zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać zasad
regulaminu. Instruktorzy, ratownicy, nauczyciele i opiekunowie nie odpowiadają za
wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów regulaminu.

17.

Uczniowie, którzy nie stosują się do regulaminu zajęć nauki pływania, nie reagują na uwagi
i upomnienia instruktora, w szczególności, gdy zagrażają bezpieczeństwu swojemu lub
innych dzieci mogą zostać usunięci z zajęć i przekazani pod opiekę nauczycielowi opiekunowi

18.

Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za
wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni
opiekunowie.
§7
Zasady zachowania 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:
1) spożywania posiłków i napojów,
2) śmiecenia,
3) niewłaściwego użytkowania siedzisk –wchodzenia butami na siedziska, klęczenia na
siedzisku, opierania stóp o oparcia siedziska itp.,
4) niszczenia elementów wyposażenia,
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5) chodzenia po autobusie w trakcie jazdy,
6) opierania się o drzwi.
3.

W autobusie uczniowie zajmują miejsca siedzące przeznaczone dla pasażerów. Każdy
pasażer zajmuje jedno miejsce. Zabrania się zajmowania jednego miejsca przez dwóch
pasażerów.
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Załącznik

ZGODA NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH NAUKI PŁYWANIA
Wyrażam zgodę na udział mego dziecka
.................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)

w dodatkowych zajęciach nauki pływania oraz na przejazd środkiem transportu publicznego na
basen i z basenu.
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, by moje dziecko uczestniczyło
w zajęciach nauki pływania.
Informuję, że zapoznałam/em się z regulaminem zajęć na basenie i zobowiązuję się go
przestrzegać.
Oświadczenie rodzica dziecka:

 Podanie przeze mnie danych osobowych wraz z wyrażeniem zgód jest dobrowolne.
 W całości przeczytałem/am treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

...........................................................
(data i podpis rodzica)

Dotyczy ucznia
Zostałam/em zapoznana/ny z regulaminem zajęć na basenie i zobowiązuję się go przestrzegać.
...........................................................
(podpis ucznia)

