
Regulamin pozalekcyjnych zajęć rekreacyjnych na basenie 

Zespołu Szkół nr 2 

w Rudzie Śląskiej 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.Uczestnicy zajęć oraz ich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się i 

przestrzegania Regulaminu Pływalni Miejskiej w Rudzie Śląskiej. 

2.Rodzice i uczestnicy zajęć zobowiązani są przestrzegać dni i godzin zajęć, w których będą 

odbywały się zajęcia na basenie. 

3. Uczeń przybywa i wraca z zajęć na basenie we własnym zakresie. 

5.Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przybycia na basen 10 minut przed wejściem do szatni. 

6.Na basenie uczeń przebywa 45 minut zajęć pod opieką nauczycieli i ratowników. W części 

szatniowej opieka nad dzieckiem przed i po zajęciach należy do opiekuna. 

7.  Uczeń powinien bezwzględnie stosować się do poleceń i wskazówek nauczyciela/ opiekuna. 

8.Grupa ćwiczebna wchodzi i wychodzi z wody na sygnał nauczyciela/ opiekuna oraz ratownika 

będącego na basenie. Każde wejście i wyjście z wody w czasie zajęć może odbywać się za wiedzą i 

zgodą nauczyciela/ opiekuna. Bez jego zezwolenia nie wolno opuszczać pływalni. 

9.W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych podczas zajęć 

uczeń powinien o tym poinformować nauczyciela/ opiekuna. 

10.Na pływalni przestrzegać należy porządku i dyscypliny. Niedopuszczalne są lekkomyślne żarty, 

jak : potrącanie, spychanie, wrzucanie do wody, mogące doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku. 

11.Na pływalni wszystkich uczestników obowiązuje koleżeńskość, wzajemna życzliwość i chęć 

przyjścia z pomocą koleżankom i kolegom w czasie nauki i ewentualnego grożącego 

niebezpieczeństwa. 

12.Za zgubione lub pozostawione rzeczy na terenie pływalni Szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

13.W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu mogą zostać wyciągnięte konsekwencje 

dyscyplinarne wynikające z regulaminów i Statutu Szkoły. 

14.Szkoła zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych 

(np. awaria basenu, choroba nauczyciela itp.). 

 

II POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: 

 

1.Nauka i doskonalenie pływania na basenie stanowi dodatkową ofertę przeznaczoną dla uczniów 

Zespołu Szkół nr 2 w Rudzie Śląskiej. 

2.Nauka i doskonalenie pływania jest dostosowana do umiejętności uczniów. 



3.Za stan bezpieczeństwa ćwiczących w basenie całkowitą odpowiedzialność ponosi ratownik 

obecny na basenie. W pomieszczeniach pływalni za właściwe zachowanie, porządek i 

bezpieczeństwo odpowiedzialni są opiekunowie grupy-nauczyciele. 

4.Opiekunowie grupy mają obowiązek przebywania z grupą od chwili wejścia na pływalnię do 

momentu jej opuszczenia przez ostatniego członka grupy. 

5.W czasie pobytu na pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby grupa zachowywała 

się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowała i nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na 

terenie obiektu 

 

III ZASADY ORGANIZACYJNE  

 

1. Zajęcia na basenie dla uczniów ZS 2 w Rudzie Śląskiej są zajęciami wchodzącymi w rozkład 

materiału z zajęć wychowania fizycznego, ale stanowią dodatkową formę zajęć pozalekcyjnych 

oraz ofertę zagospodarowania czasu wolnego. 

2. Wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach tworzą wspólną grupę zorganizowaną.  

3. Opiekę nad grupą sprawuje opiekun – nauczyciel. 

4. Miejscem docelowym zajęć pozalekcyjnych na basenie jest pływalnia MOSiR w Rudzie Śląskiej. 

Uczniowie wyruszają na zajęcia pozalekcyjne oraz wracają do domu we własnym zakresie.  

5. Po wyjściu poza teren pływalni uczniowie przechodzą pod opiekę rodziców/ prawnych 

opiekunów. 

IV ZADANIA OPIEKUNA - NAUCZYCIELA 

1. Zapoznanie uczestników zajęć z zasadami bezpieczeństwa oraz nadzorowanie ich przestrzegania 

/ zachowanie na basenie/. 

3. Zapoznanie uczniów z regulaminem basenu. 

5. Sprawdzenie stanu liczbowego grupy przed wejściem i po wyjściu z szkoły i z niecki basenu. 

6. Sprawowanie nadzoru nad uczniami w każdej szatni przed wejściem na halę basenową. 

7. Wprowadzenie uczniów na basen i przekazanie ich instruktorom pływania lub ratownikom oraz 

odbierania ich od instruktorów lub ratowników i doprowadzenie ich do szatni. 

9. Sprawdzenie szatni po wyjściu uczniów. 

10.Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczniów na pływalni, 

w autobusie oraz za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przez uczniów zasad 

regulaminu. 

 



V. ZADANIA UCZNIA –UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

1. Uczestnikiem zajęć na basenie jest uczeń ZS nr 2 w Rudzie Śląskiej, obecny na zajęciach 

pozalekcyjnych na terenie pływalni. 

2. Uczestnik zajęć na basenie przestrzega postanowień zawartych w Regulaminie korzystania z 

basen i regulaminach basenu MOSiR w Rudzie Śląskiej -Nowym Bytomiu 

3. Przestrzega zasad bezpieczeństwa (zasady przejazdu, zasady ruchu drogowego i pieszego). 

4. Wykonuje polecenia oraz dostosowuje się do nakazów i zakazów wydawanych przez opiekunów 

grupy. 

5. Punktualnie przychodzi na miejsce zbiórki na basenie. 

6. Pilnuje swoich rzeczy, bierze odpowiedzialność za ich zabieranie z miejsca pobytu. 

7.Utrzymuje porządek na pływalni, ze szczególnym uwzględnieniem szatni. 

 

VI. ZADANIA RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

1. Zapoznaje się z postanowieniami zawartymi w, Regulaminie wyjazdów na basen oraz 

regulaminach MOSiR w Rudzie Śląskiej -Nowym Bytomiu 

2. Ponosi materialną odpowiedzialność za wszelkie straty i szkody spowodowane przez 

dziecko. 

 

VIII ZASADY ZACHOWANIA NA BASENIE 

 

1. Udając się do przebieralni obowiązuje zamiana obuwia na klapki kąpielowe. 

2. Każdy jest odpowiedzialny za swoje rzeczy, a okrycie wierzchnie oraz obuwie należy pozostawić 

w szatni w szafce. 

3. Zabrania się posiadania w wodzie takich przedmiotów jak: zegarki, bransoletki, łańcuszki i innej 

biżuterii. 

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

obowiązuje zakaz biegania. 

5. Na hali basenowej uczniów ZS 2 w Rudzie Śląskiej obowiązuje strój kąpielowy oraz czepek 

kąpielowy. 

6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do umycia całego ciała pod natryskiem przed wejściem na 

halę pływalni oraz po wyjściu z basenu; 

7. Pod natryskami przebywamy możliwie jak najkrótszy okres czasu. W spokoju myjemy całe ciało 

i nie przeszkadzamy innym uczestnikom zajęć. 

8. Na halę basenową wszyscy uczniowie ZS 2 w Rudzie Śląskiej wchodzą równocześnie pod 

nadzorem opiekunów. 



9. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględnego 

podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia oraz ratownika. 

10.Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwo osób 

tak przebywających oraz im samym 

11.Zabrania się w szczególności: 

- wchodzić do wody bez zezwolenia, 

- biegać po chodnikach otaczających niecki basenów, w szatniach i pod prysznicami, ślizgać się po 

mokrych powierzchniach 

- skakać do wody z brzegów oraz słupków bez zgody ratownika/nauczycieli 

- popychać, wrzucać i wciągać do wody osoby stojące na brzegu niecki basenu 

-zanurzać, przytrzymywać pod wodą innych użytkowników basenów 

- niszczyć urządzeń i sprzętu pływalni oraz zaśmiecać i teren pływalni 

12.Na sygnał ratownika lub opiekunów należy natychmiast wyjść z wody, a po zbiórce udać się do 

szatni i pod natryski. 

13. Każdy uczestnik zajęć na basenie zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać zasad 

regulaminu. Nauczyciele, ratownicy, i opiekunowie nie odpowiadają za wypadki i zdarzenia 

wynikłe z nieprzestrzegania przepisów regulaminu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA W ZAJĘCIACH Z PŁYWANIA 

  

 Dane dziecka: Nazwisko i 

imię: …………………………………………………………………….............. 

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………….. 

 Dokładny 

adres: ………………………………………………………………………………………...………

…   

Telefon kontaktowy rodzica, opiekuna (kom.) ………………………................................... 

  

  

         Wyrażam zgodę na przystąpienie i uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach z pływania, 

zobowiązuję się do przestrzegania regulaminów. 

  

….......................................                                                                …................................................ 

(miejscowość i data)                                                                          (podpis rodzica lub opiekuna)   

 

 

Dane dziecka: Nazwisko i imię: 

 ……………………………………………………………………........................... 

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………….. 

 Dokładny adres: 

 ………………………………………………………………………………………...………… 

  

Telefon kontaktowy rodzica, opiekuna (kom.) ………………………................................... 

  

  

 



 

OŚWIADCZENIE 

 Oświadczam też, że moje dziecko  nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 

zajęciach z pływania. 

  

………….……………….                                                               …...................................................

..   

(miejscowość i data)                                                                          (podpis rodzica lub opiekuna)   

 

 

 

 


