Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego
w Czerwonaku z dnia 15 października 2019 r.

SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY WYJAZDÓW ORAZ PROWADZENIA
ZAJĘĆ NA PŁYWALNI W KOZIEGŁOWACH
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku
________________________________________________________________________________

§ 1. I. Postanowienia ogólne
1. Zajęcia nauki pływania odbywają się na pływalni krytej w Koziegłowach. Uczniowie dojeżdżają
na basen wynajętym przez szkołę autokarem.
2. Zajęcia nauki pływania na basenie stanowią dodatkową ofertę szkoły przeznaczoną dla uczniów
klas drugich realizowaną w ramach zajęć wychowania fizycznego i służą wzbogaceniu procesu
dydaktyczno – wychowawczego.
3. Zajęcia nauki pływania są dostosowane do wieku oraz umiejętności uczniów.
4. Wychowawcy klas zapoznają rodziców z niniejszą procedurą podczas pierwszych zebrań.
5. Nauczyciele wychowania fizycznego przedstawiają uczniom procedurę wyjazdów oraz
prowadzenia zajęć na pływalni podczas pierwszej lekcji wychowania fizycznego na początku
roku szkolnego.
§ 2. Zasady organizacyjne
1. Wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach niezależnie od rodzaju klasy, stanowią wspólną
grupę uczestników zajęć na basenie.
2. Opiekę nad grupą sprawuje nauczyciel wychowania fizycznego wyznaczony przez dyrektora. Na
grupę liczącą nie więcej niż 15 osób przypada jeden opiekun. W przypadku większej grupy
uczniów, dyrektor wyznacza dodatkowych opiekunów.
3. O ustalonej porze wychowawca klasy/nauczyciel przedmiotu odprowadza uczniów biorących
udział w zajęciach na basenie na hol szkoły.
4. W holu szkoły opiekę nad grupą przejmuje nauczyciel wychowania fizycznego.
§ 3. Zadania nauczyciela - opiekuna
1. Zapoznanie uczestników zajęć z zasadami bezpieczeństwa oraz nadzorowanie ich przestrzegania
(zasady przejazdu autobusem, poruszania się po drogach, zasad obowiązujących na Pływalni).
2. Określenie zadań rodziców /opiekunów w zakresie realizacji programu zajęć oraz zapewnieniu
opieki i bezpieczeństwa uczniom.
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3. Odebranie uczniów w holu szkoły po zajęciach dydaktycznych od wychowawców/nauczycieli
przedmiotów.
4. Sprawdzenie listy obecności grupy i zgłoszenie w sekretariacie szkoły wyjścia grupy ze szkoły.
5.

Zaprowadzenie uczniów do autobusu.

6.

Zgłoszenie w recepcji basenowej liczby uczniów i opiekunów biorących udział w zajęciach
oraz pobranie kluczy do szafek; pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i pasków
z kluczami.

7.

Przygotowanie szatni – nauczyciel i dodatkowi opiekunowie sprawdzają czy szatnia jest
gotowa na przyjęcie uczniów (sprawdzenie ładu i porządku).

8.

Pomoc uczniom w przygotowaniu się do zajęć pływania; przypomnienie podopiecznym o
konieczności dopilnowania starannego umycia ciała przy użyciu środków myjących pod natryskami,
oraz skorzystania z toalety.

9.

Przekazanie uczniów instruktorom lub prowadzenie zajęć na basenie.

10.

Przebywanie w hali basenowej podczas zajęć.

11.

Utrzymanie dyscypliny w grupie oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub
urządzeń Pływalni.

12.

Wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia po zakończonych zajęciach w wyznaczonym
miejscu sprzętu sportowego, pływackiego.

13.

Odebranie uczniów od instruktorów po zajęciach.

14.

Pomaganie uczniom w szatni przy przybieraniu i suszeniu włosów.

15.

Sprawdzenie szatni po wyjściu dzieci, dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz
zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych.

16.

Sprawdzenie stanu liczebnego grupy po zakończeniu zajęć; zebranie od wszystkich uczestników
grupy pasków z kluczykami do szafek odzieżowych i rozliczenie się z nich w kasie Pływalni.

17.

Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczniów na
pływalni albo w autobusie oraz za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przez
uczniów ustalonych procedur.

§ 4. Zadanie rodziców – opiekunów
1. Dodatkowymi opiekunami mogą być rodzice oraz inni prawni opiekunowie uczniów, którzy
towarzyszą dzieciom od chwili zbiórki w szkole, aż do powrotu.
2. Rolą rodziców / prawnych opiekunów jest pomoc uczniom w szatni na basenie przy przebieraniu
się i suszeniu oraz zaprowadzaniu dziecka do toalety w trakcie trwania zajęć.
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3. Opiekun zapoznaje się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas pobytu dziecka na
basenie.
4. Opiekun, podobnie jak nauczyciel przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i
sprawuje nad nimi opiekę.
5. Nadzoruje przestrzeganie regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem zasad
bezpieczeństwa.
§ 5. Zadania uczniów – uczestników zajęć
1. Uczestnikiem zajęć jest każdy uczeń biorący udział w zajęciach na pływalni.
2. Uczestnicy respektują polecenia osób, które sprawują opiekę podczas przejazdu oraz pobytu na
basenie: nauczycieli, rodziców, instruktorów pływania i ratowników pływalni.
3. Uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdów na
basen i bezwzględnie przestrzegają ustalonych zasad.
4. Poruszają się, zgodnie z zasadami podanymi przez opiekunów.
5. Utrzymują porządek na pływalni ze szczególnym uwzględnieniem szatni.
6. Samodzielnie dbają o swoje rzeczy, biorą odpowiedzialność za ich pakowanie i zabieranie po
zajęciach.
§ 6. Zasady zachowania w autobusie
1. Po skończonych zajęciach opiekunowie sprawdzają listę obecności i zaprowadzają dzieci do
autobusu.
2. Uczniowie wsiadają do autokaru pod opieką nauczyciela.
3. Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego jest dozwolone tylko w momencie całkowitego
zatrzymania się pojazdu oraz z miejscu wyznaczonym przez kierowcę.
4. W autobusie uczniowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa.
5. Po powrocie do szkoły opiekunowie przekazują uczniów rodzicom lub odprowadzają ich do
świetlicy.
§ 7. Zasady obowiązujące na Pływalni
1. Zasady obowiązujące na Pływanie wynikają z regulaminu pływalni krytej w Koziegłowach z
dnia 15 lutego 2018 r.
Wyciąg z Regulaminu:
1. W strefie basenowej oraz w szatniach obowiązkowo przebywa się w klapkach z tworzywa
antypoślizgowego.
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2. Każdy użytkownik Pływalni zobowiązany jest przed wejściem na halę basenową i sauny do
umycia całego ciała mydłem pod natryskiem, oraz odkażenia stóp w brodziku.
3. Na terenie hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz
estetyczne:
1) dla kobiet jedno- lub dwuczęściowy, przylegający do ciała;
2) dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni, o długości maksymalnie do połowy
uda.
4. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W
przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych okulary te muszą być założone
w sposób uniemożliwiający ich zsunięcie.
5. Zakazuje się wstępu na Pływalnię w biżuterii i zegarkach z uwagi na ryzyko uszkodzenia
przedmiotów przez urządzenia techniczne oraz możliwość wyrządzenia szkody innym
użytkownikom Pływalni.
6. Na Pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju. Wszystkie osoby
przebywające na terenie Pływalni obowiązane są podporządkować się nakazom ratowników i
instruktorów.
7. Korzystającym z basenu nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam
przebywających, a w szczególności:
1) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w
czasie prowadzenia akcji ratowniczej;
2) osobom nieumiejącym pływać wchodzić do wody w strefie niecki sportowej;
3) wszczynać fałszywych alarmów;
4) wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach;
5) wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody);
6) wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami
wypadkowymi;
7) używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej;
8) biegać;
9) skakać do wody (nie dotyczy nauki i doskonalenia pływania, treningów pływackich oraz zawodów
sportowych);
10) popychać oraz wrzucać innych osób do wody;
11) pływać z przedmiotami stwarzającymi zagrożenie dla osób przebywających w wodzie, w
szczególności biżuterią i zegarkami;
12) przebywać w wodzie z niespiętymi włosami;
13) wnosić na basen i używać swojego sprzętu, zagrażającego bezpieczeństwu użytkowników
Pływalni;
14) żuć gumy, jeść na terenie hali basenowej oraz w szatniach;
15) grać w piłkę wodną
8. Na sygnał oznaczający koniec zajęć, ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę basenu.
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2. Opiekunowie oraz instruktorzy grupy zobowiązani są przebywać cały czas trwania zajęć razem ze
swoimi podopiecznymi.
3. Opiekunowie oraz instruktorzy gryp odpowiadają za bezpieczeństwo podopiecznych w czasie całego
pobytu w obiekcie Pływalni, ze szczególnym uwzględnieniem pobytu na hali basenowej.

§ 8.Postanowienia końcowe
1. Procedury zostały wprowadzone zarządzeniem nr 22/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Józefa Wybickiego w Czerwonaku z dnia 15 października 2019 r.
2. Procedury zostały opublikowane na stronie szkoły.

