
REGULAMIN 

ZORGANIZOWANYCH WYJAZDÓW NA BASEN W ZESPOLE 

KSZTAŁCENIA W WIELKIM KLINCZU 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków 

i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055) - § 2. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1604) - § 2a ust. 2. 

§ 1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Zajęcia na basenie organizowane są w ramach lekcji wychowania fizycznego i odbywają się w Aqua 

Centrum, ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna 

2. Zajęcia są dostosowane do możliwości i umiejętności uczniów. 

3. Zajęcia prowadzone są przez instruktora posiadającego odpowiednie uprawnienia.  

4. Zajęcia prowadzone na basenie są bezpłatne. 

 

§ 2 

 

ZASADY ORGANIZACYJNE 

 

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

2. Opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel wychowawca i w miarę możliwości dodatkowy opiekun. 

3. Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż 15 uczniów w wieku powyżej 6 lat.  

4. Uczniowie zawsze na basen wyruszają autobusem ze szkoły i po zajęciach wracają autobusem do 

szkoły. 

5. Wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach posiadają taki sam czepek okrywający głowę.  

 

 

§ 3 

 

ZADANIA OPIEKUNA 

 

1. Zapoznaje uczestników zajęć z zasadami bezpieczeństwa oraz nadzoruje ich przestrzeganie ( zasady 

przejazdu autobusem, poruszanie się po schodach, zachowanie na basenie). 

2. Zapoznaje uczniów z regulaminem basenu. 

3. Określa zadania pozostałym opiekunom w zakresie sprawowania opieki i bezpieczeństwa uczniom. 

https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-25-maja-2018-r.-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-organizowania-przez-publiczne-przedszkola-szkoly-i-placowki-krajoznawstwa-i-turystyki-dz.u.-z-2018-r.-poz.-1055-15585.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_0_g_2_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-25-maja-2018-r.-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-organizowania-przez-publiczne-przedszkola-szkoly-i-placowki-krajoznawstwa-i-turystyki-dz.u.-z-2018-r.-poz.-1055-15585.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_0_g_2_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-25-maja-2018-r.-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-organizowania-przez-publiczne-przedszkola-szkoly-i-placowki-krajoznawstwa-i-turystyki-dz.u.-z-2018-r.-poz.-1055-15585.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_0_g_2_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-1604-4258.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_0_g_2a_u_2_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-1604-4258.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_0_g_2a_u_2_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-1604-4258.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_0_g_2a_u_2_p_0_l_0_i_0


4. Przed wyjściem ze szkoły, opiekun sprawdza stan liczbowy grupy i odnotowuje w dzienniku 

elektronicznym.  

5. Przyprowadza grupę  co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć na basenie. 

6. Sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo we wszystkich 

pomieszczeniach Kompleksu. 

7. Opiekun grupy zobowiązany jest się przebrać w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu 

grupy w Kompleksie przebywa razem z grupą oraz kontroluje jej uczestników. 

8. W czasie zajęć na pływali powinien znajdować się w miejscu, które umożliwia bezpośredni i 

ustawiczny nadzór nad grupą oraz pozwala na kontakt wzrokowy uczestników grupy z opiekunem.  

9. Opiekun grupy czynnie uczestniczy w zajęciach z grupą, dyscyplinując grupę oraz współpracując z 

instruktorem. 

10. Zadania opiekuna:  

a) wprowadza grupę do holu głównego Kompleksu i wskazuje miejsca oczekiwania na wejście do 

szatni, 

b) zapoznaje uczestników z regulaminem ogólnym korzystania z Kompleksu, regulaminem 

poszczególnych stref, atrakcji wodnych, 

c) pobiera z recepcji klucze od szatni grupowych, 

d) pilnuje, aby wszyscy uczniowie pozostawili w szatni okrycia wierzchnie oraz obuwie i założyli 

klapki basenowe, 

e) wprowadza grupę do szatni i dopilnuje aby uczniowie przebrali się w stroje kąpielowe, 

f) wprowadza grupę do pomieszczeń z natryskami i sanitariami, 

g) sprawdza, czy wszyscy uczniowie umyli i spłukali ciało wodą przed i po skorzystaniu z Pływalni,  

h) przeprowadza grupę przez brodzik w celu wstępnego zdezynfekowania stóp, 

i) wprowadza uczniów na basen i  przekazuje ich instruktorom pływania, 

j) po zajęciach zarządza zbiórkę, sprawdza stan liczebności grupy i wyprowadza grupę z Pływalni 

do natrysków i sanitariatów, 

k) pomaga uczniom w suszeniu i ubieraniu,  

l) dopilnuje zabrania wszystkich rzeczy przez uczestników grupy z szatni oraz dopilnuje 

pozostawienie porządku w niej, 

m) wyprowadza grupę do szatni głównej, 

n) dokonuje przeliczenia uczestników przed wyjściem z pływalni, 

o) oddaje do kasy pobrane kluczyki. 

 

 

§ 4 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPIEKUNA 

 

1. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie 

przebywania grupy na terenie Kompleksu ratownikowi lub administracji. 

2. Opiekun grupy, w ramach swoich praw i obowiązków, ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem przez uczestników grupy, obowiązujących na terenie 

Kompleksu przepisów.  



3. Opiekun nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez  uczniów na pływalni, w 

autobusie. 

4. Za dobór ćwiczeń i ich konsekwencje podczas nauki pływania odpowiada instruktor prowadzący 

zajęcia z daną grupą.  

 

 

§ 5 

 

ZADANIA UCZNIÓW – UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 

 

1. Uczestnicy słuchają nauczycieli oraz opiekunów, którzy sprawują opiekę podczas wyjazdu na 

basen oraz instruktorów pływania i ratowników pływalni.  

2. Uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdów na 

basen i bezwzględnie przestrzegają regulaminu.  

3. Poruszają się w parach, zgodnie z zasadami podanymi przez opiekunów.  

4. Utrzymują porządek w autobusie oraz na pływalni, ze szczególnym uwzględnieniem szatni.  

5. Samodzielnie dbają o swoje rzeczy, biorą odpowiedzialność za ich pakowanie i zabieranie po 

zajęciach.  

6. Podczas pobytu na pływalni uczniów obowiązują postanowienia regulaminu basenu.  

7. Uczniowie informują opiekuna/instruktora o zamiarze wyjścia do toalety oraz o wszelkich 

sytuacjach mogących zagrażać bezpieczeństwu uczniów. 

 

 

§ 6 

 

ZADANIA RODZICÓW UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z NAUKI PŁYWANIA 

 

1. Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu na basen. 

2. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz oświadczenia o przeciwwskazaniach.  

3. Współdziałanie z opiekunem – nauczycielem w zakresie realizacji zadań i harmonogramem 

wyjazdu na basen. 

4. Informowanie opiekuna o wszelkich objawach złego stany zdrowia, o chorobach skóry, alergiach, 

skaleczeniach oraz chorobach zakaźnych. 

5. Zadbanie o przygotowanie przyborów dziecka na basen ( ręcznik, strój kąpielowy, klapki, czepek 

itp.).  

 

 

§ 7 

 

ZASADY ZACHOWANIA NA BASENIE 

 

1. Osoby udające się do przebieralni obowiązuje zmiana obuwia.  

2. Po obiekcie kąpielowym poruszamy się ostrożnie i powoli, tylko w klapkach kąpielowych.  



3. Na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy oraz czepek szczelnie przylegający do głowy, 

podpisany imieniem dziecka.  

4. Zabrania się posiadania w wodzie takich przedmiotów jak: zegarki, bransoletki, łańcuszki, itp.  

5.  Na halę basenową wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie pod nadzorem opiekunów i 

zostają przekazani instruktorom.  

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

podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia /instruktora/ i ratownika.  

7. Zabrania się w szczególności:  

a) wchodzenia do wody bez zezwolenia,  

b) biegania na basenie, w szatniach i pod prysznicami,  

c) skakania do wody z brzegów basenów, ze słupków startowych bez zgody i nadzoru ratownika, 

d)  popychania, wrzucania i wciągania do wody osoby stojące na brzegu basenu,  

e) zanurzania, przytrzymywania pod wodą innych użytkowników basenów,  

f) nurkowania oraz wykonywania ćwiczeń bezdechowych bez zezwolenia i nadzoru ratownika, 

g) niszczenia urządzeń i sprzętu pływalni oraz zaśmiecania i brudzenia na terenie pływalni.  

8. Za szkody wyrządzone na pływalni odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie 

uczniów. 

 

§ 8 

 

ZASADY ZACHOWANIA W AUTOBUSIE 

 

1. Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego jest dozwolone tylko w momencie całkowitego 

zatrzymania się pojazdu oraz w miejscu wyznaczonym przez kierowcę, za zgodą opiekuna.  

2. W autobusie obowiązuje zakaz: spożywania posiłków i napojów, śmiecenia, niewłaściwego 

użytkowania siedzisk - wchodzenia butami na siedziska, klęczenia na siedzisku, opierania stóp o 

oparcia siedziska itp., niszczenia elementów wyposażenia, chodzenia po autobusie w trakcie 

jazdy.  

3. W autobusie zajmujemy miejsca siedzące przeznaczone dla pasażerów. Każdy pasażer zajmuje 

jedno miejsce. Zabrania się zajmowania jednego miejsca przez dwóch pasażerów.  

4. Po zajęciu miejsca należy obowiązkowo, jeżeli autobus jest wyposażony, zapiąć pasy 

bezpieczeństwa.  

5. Kierowca oraz opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za upadek i uszkodzenia pasażera 

wynikające z nieprzestrzegania zasad.  

6. Przed wyjściem z autobusu opiekunowie są zobowiązani sprawdzić czy uczniowie pozostawili 

porządek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załączniki: 

 

1. Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach nauki pływania 

2. Oświadczenie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w zajęciach nauki pływania 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA 

W ZAJĘCIACH NAUKI 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 Nauki 

Pływania, zobowiązuję się do przestrzegania regulaminów. 

 

 ......................................................                                 .................................................. 

 (miejscowość i data)                                                            (podpis rodzica lub opiekuna) 

 

 

 Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE  

 

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

udziału w zajęciach Nauki Pływania.  

 

......................................................                                 ...................................................... 

 (miejscowość i data)                                                            (podpis rodzica lub opiekuna) 

 


