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Załącznik nr11 

 

Regulamin pływalni krytej w Rumi 

1. W zajęciach  na pływalni uczestniczą uczniowie ZSO w Rumi. 

2. Z pływalni korzystają grupy zorganizowane - pod nadzorem i kierunkiem osoby 

prowadzącej zajęcia wg ustalonego planu zajęć. 

3. Na zajęcia pływania w ramach lekcji wychowania fizycznego, uczniowie udają się 

autokarem sprzed budynku szkoły. Za bezpieczeństwo uczniów w trakcie przejazdu, 

zajęć oraz powrotu do szkoły odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia pływania  

z dana grupą . Dopuszcza się możliwość samodzielnego przejścia na pływalnię oraz 

powrotu z zajęć za pisemną zgodą obojga rodziców – opiekunów prawnych. 

4. Za przedmioty wartościowe nie przekazane do depozytu nauczyciel nie ponosi 

odpowiedzialności. 

5. W szatniach, łazienkach, korytarzach i na hali basenowej można chodzić jedynie  

w czystych klapkach. Zamiana obuwia obowiązuje wszystkich w holu wejściowym. 

6. Na pływalni obowiązuje  strój kąpielowy, a w wodzie również czepek na głowie. 

7. Prowadzący zajęcia może wchodzić na pływalnię tylko w odpowiednim stroju 

sportowym. 

8. Każdą osobę przed wejściem na pływalnię obowiązuje dokładne umycie ciała pod 

prysznicem. 

9. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności nauczyciela prowadzącego  

i ratownika. 

10. W zajęciach prowadzonych w grupach zorganizowanych na jednego prowadzącego nie 

może przypadać więcej niż 15 uczniów. 

11. Zajęcia odbywają się wg ustalonego grafiku. 

12. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą jednocześnie. Spóźnieni nie będą 

wpuszczani na zajęcia. Prowadzący zajęcia ma obowiązek kontrolować liczebność 

grupy. 

13. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do przyjścia na pływalnię 15 minut wcześniej. 

Grupa bez prowadzącego nie będzie wpuszczana na pływalnię. 

14. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju oraz bezwzględne 

podporządkowanie się poleceniom ratownika pełniącego dyżur i nauczyciela 

prowadzącego. 

15. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających 

bezpieczeństwu osób tam przebywających a w szczególności: 

a. wchodzić do wody bez zezwolenia ratownika i prowadzącego zajęcia 

b. biegać po niecce basenu 

c. skakać do wody bez zezwolenia ratownika lub nauczyciela prowadzącego 

d. hałasować 

16. Osoby korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć sprzęt pływacki  
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w wyznaczonym miejscu. 

17. W czasie zawodów organizator zobowiązany jest przestrzegać regulaminu pływalni 

oraz zapewnić bezpieczeństwo zawodnikom i osobom towarzyszącym . 

18. Na sygnał oznaczający koniec zajęć (jeden  długi gwizdek) ćwiczący powinni 

natychmiast opuścić nieckę basenu. 

19. Po zakończonych zajęciach uczniowie myją się pod prysznicem, przebierają się, suszą, 

następnie wraz z opiekunem udają się do autokaru, którym wracają do szkoły. 

20. Na sygnał oznaczający rozpoczęcie akcji ratowniczej (seria kilku dźwięków trwających 

ok. 1s) osoby korzystające z pływalni powinny natychmiast wyjść z wody  

i pozostać w miejscach nie utrudniających prowadzenia działań ratowników oraz 

stosować się do ich poleceń. 

21. Akcją ratowniczą na pływalni kieruje dyżurujący ratownik. 

22. Zakazuje się wykorzystywania sprzętu ratowniczego niezgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

23. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną 

za wyrządzone szkody. 

24. Na zajęcia na pływalni przeznaczone są dwie godziny lekcyjne, z czego jedna godzina 

są to zajęcia w wodzie, a druga przeznaczona jest na czynności organizacyjno 

- porządkowe. 

25. Sposób oceniania:  

- zajęcia z pływania wchodzą w skład przedmiotu wychowanie fizyczne.  

- Ocenianiu podlega: 

a. frekwencja  

b. aktywny udział w zajęciach  

c. postęp w opanowaniu umiejętności pływania 

26. Ocenę z zajęć na pływalni ustala nauczyciel prowadzący zajęcia pływania  

w danej grupie. Jest ona elementem składowym oceny końcowej z przedmiotu 

wychowanie fizyczne. W przypadku, kiedy zajęcia na pływalni prowadzone są przez 

innego nauczyciela niż  zajęcia wychowania fizycznego w szkole, wówczas ocenę 

końcową ustala nauczyciel prowadzący zajęcia w szkole. 

 


