
REGULAMIN WYJŚĆ NA BASEN 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR3 

 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO  W SULECHOWIE 

Zajęcia na basenie odbywają się grupowo według ustalonego harmonogramu. Grupa 
nie przekracza 16 uczniów. Uczniowie  klas sportowych ćwiczą na basenie raz w tygodniu, 
pozostali pływają raz w miesiącu. Uczniowie na basen są zawożeni i przywożeni busem 
szkolnym. Nauczyciel zobowiązany jest jechać razem z uczniami, zajmując miejsce przy 
drzwiach busa.  

Naszym celem jest bezpieczna nauka pływania, dlatego też uczniowie są zobowiązani:  

1.Punktualnie stawiać się na zbiórkę w wyznaczonym miejscu i odpowiednio się zachowywać 
( nie oddalać się, nie biegać, nie krzyczeć). 

2. Ubierać się stosownie do pory roku i mieć odpowiedni ekwipunek. 

3. W czasie podróży busem:  

• zajmować wyznaczone miejsce; 

• nie przemieszczać i nie stać; 

• nie otwierać drzwi, okien, nie ruszać urządzeń w wyposażeniu busa; 

• nie wyrzucać przedmiotów z pojazdu i nie rzucać nimi; 

• nie śmiecić i nie hałasować 

4.W  czasie drogi pieszej przestrzegać zasad poruszania  się po drogach  

 

Uczeń zobowiązany jest: 

 

1. Zapoznać się z zasadami Regulaminu  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. Twoje zachowanie może mieć 

wpływ na bezpieczeństwo innych osób.  

4. Nie oddalać się od grupy.  

5. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego.  



6. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących 

zagrażać życiu lub zdrowiu uczestników wyjazdu, wyjścia na basen. Zgłaszać 

opiekunom wszelkie objawy złego samopoczucia.  

7. Zachować spokój w czasie drogi i na basenie 

8. Przed wejściem na basen zapoznać się z regulaminem korzystania z basenu 

i bezwzględnie go przestrzegać.  

9. Kąpiel może odbywać się tylko pod kontrolą ratownika i nauczyciela prowadzącego 

dana klasę. 

10. Wyznaczona grupa może wchodzić do wody i wychodzić z niej tylko na sygnał podany 

przez osobę kierującą kąpielą.  

11. Uczestnikom nie wolno wchodzić do wody bez wiedzy i zgody opiekuna. 

12.  Na sygnał wyjścia z  i na sygnał alarmu należy natychmiast wyjść z wody.  

13. Z wszystkich urządzeń korzystać w sposób rozważny i zgodnie z ich przeznaczeniem.  

14. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać tylko z brodzików o maksymalnej 

głębokości 0,8 m.  

15. W przypadku zauważenia tonięcia należy natychmiast alarmować ratownika.  

16. Na basenie bezwzględnie przestrzegać poleceń i wskazówek ratownika.  

17. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.  

18. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób. 

19. Jeżeli ilość osób nieprzygotowanych do zajęć z pływania w grupie liczy więcej niż 50%, 

uczniowie pozostają w szkole i prowadzone zajęcia w-f. Uczeń w tym dniu zobowiązany 

jest do przyniesienia stroju na w-f. 

20. Jeżeli grupa wyjeżdża na basen, a część uczniów pozostaje w szkole( zwolnienia 

lekarskie, od rodziców, brak stroju etc.) pozostają oni pod opieką świetlicy do czasu 

powrotu nauczyciela z basenu, zgodnie z zarządzeniem dyrektora. 

21.                    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 WSO. 

W przypadku konieczności wezwania karetki w związku z naruszeniem 

regulaminu kosztami obciążani są rodzice (prawni opiekunowie). 
 



 


