REGULAMIN WYJAZDÓW NA KRYTĄ PŁYWALNIĘ
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nauka/doskonalenie pływania na pływalni stanowi dodatkową ofertę dla uczniów.
3. Nauka/doskonalenie pływania na pływalni nie odbywa się w ramach obowiązkowych zajęć
lekcyjnych.
4. Koszty biletów oraz transportu na i z pływalni pokrywają w całości rodzice/opiekunowie
uczniów uczestniczących w zajęciach. Koszty mogą być dofinansowane w ramach środków
pozyskanych przez szkołę.
5. Za bezpieczeństwo uczniów przebywających na pływalni całkowitą odpowiedzialność
ponoszą opiekunowie oraz ratownik.
6. W pomieszczeniach pływalni (szatnia) za właściwe zachowanie, porządek i
bezpieczeństwo odpowiedzialny jest nauczyciel- opiekun grupy, oraz rodzic/nauczyciel –
opiekun grupy.
II ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Opiekę nad grupą sprawują nauczyciele opiekunowie wyznaczeni przez dyrektora.
2. Dodatkowym opiekunem grupy może być rodzic za zgodą dyrektora.
3. Uczniowie zawsze wyjeżdżają na pływalnię z placu szkolnego i po zajęciach wracają do
szkoły, gdzie odbierani są przez rodziców.
III ZADANIA OPIEKUNÓW
1. Opiekun zapoznaje się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu
na pływalnię i przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i sprawuje nad nimi
opiekę.
2. Nadzoruje przestrzeganie regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem
zasad bezpieczeństwa.
3. Do zadań opiekunów należy:
1) Wypełnienie dokumentów wyjazdowych (karta wyjazdu + lista uczestników zajęć
na pływalni);
2) Zapoznanie uczestników zajęć z zasadami bezpieczeństwa (zasady przejazdu
autobusem, poruszania się po drogach, zachowania na pływalni) oraz nadzorowanie ich;
3) Sprawdzenie stanu liczbowego grupy przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu:
szkoła– autobus – pływalnia – autobus – szkoła;
4) Pomoc w przygotowaniu się do zajęć z pływania i w osuszeniu po zajęciach;
5) Pobyt na pływalni nadzorowanie właściwego zachowania sie uczniów;
6) Przypomnienie o zabraniu plecaków/toreb z przyborami na basen przed wyruszeniem
z każdego miejsca pobytu: szkoła – autobus – pływalnia – autobus.
4. 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.
V. ZADANIA RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA UCZESTNIKA ZAJĘĆ
1. Zapoznaje się z postanowieniami zawartymi w statucie regulaminie wyjazdów na
pływalnię (dokumenty na stronie www szkoły)
2. Przypomina dziecku zasady bezpieczeństwa (zasady przejazdu autokarem; zasady ruchu
drogowego).
3. Punktualnie przyprowadza dziecko na miejsce zbiórki oraz odbiera je odbiera po
przyjeździe
5. Odpowiada za przygotowanie dziecka do zajęć.

6. Ponosi materialną odpowiedzialność za wszelkie straty i szkody spowodowane przez
dziecko.
VI. UCZEŃ - UCZESTNIK WYJAZDU NA PŁYWALNIĘ ZOBOWIĄZANY JEST:
1. Zapoznać się z zasadami Regulaminu wyjazdu oraz bezwzględnie się do nich stosować.
2. Wykonywać polecenia oraz dostosowywać się do nakazów i zakazów wydawanych przez
organizatorów (opiekunów i kierownika).
3. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany, mieć na uwadze, że zachowanie
może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób.
4. Nie oddalać się od grupy.
5. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach transportu zbiorowego i bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
6. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych, mogących zagrażać
życiu lub zdrowiu uczestników wyjazdu.
7. Zgłaszać opiekunom wszelkie objawy złego samopoczucia.
8. Zachować spokój w czasie drogi i na basenie.
9. Przed wejściem na basen zapoznać się z regulaminem korzystania z basenu i bezwzględnie
go przestrzegać.
10. Z wszystkich urządzeń korzystać w sposób rozważny i zgodnie z ich przeznaczeniem.
11. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać tylko z brodzików o maksymalnej
głębokości 0,8 m.
12. Na basenie bezwzględnie przestrzegać poleceń i wskazówek ratownika.
13. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa, szczególnie
szatniach, prysznicach.
14. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
15. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania
narkotyków oraz innych środków odurzających.
Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów
bezpieczeństwa, będą wyciągane konsekwencje zgodnie z ZOS.
W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 4 zawiadamia się jego rodziców (prawnych
opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do
natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki. W przypadku konieczności wezwania
karetki w związku z naruszeniem 15 punktu regulaminu, kosztami obciążani są rodzice
(prawni opiekunowie).

