
REGULAMIN ZAJĘĆ NA PŁYWALNI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. JANA KAWALCA  

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ  

 

1. Zajęcia na pływalni są obowiązkowe 

2. Zbiórka uczniów zawsze na parterze przed wyjściem ze szkoły (zabronione jest opuszczanie 

budynku szkoły bez wiedzy nauczyciela) 

3. Uczeń, który zapomniał w danym dniu stroju na pływalnię i nie posiada zwolnienia z lekcji  

zobowiązany jest uczestniczyć w zajęciach na pływalni wraz z całą grupą (przebywa na 

ławeczce przy basenie lub pomaga w przygotowaniu sprzętu do zajęć zgodnie z poleceniem 

nauczyciela). 

4. Droga do autokaru i z autokaru odbywa się w sposób ściśle określony przez nauczycieli: 

uczniowie poruszają się jedna klasa za drugą w parach zgodnie z poleceniami nauczycieli 

5. Uczniowie w danym dniu nie zmieniają swoich miejsc w autokarze w drodze powrotnej 

6. W autokarze zabronione jest spożywanie posiłków, picie napojów, wstawanie, zmiana miejsc, 

głośne zachowanie 

7. W drodze do i z autokaru, podczas jazdy oraz na terenie pływalni uczniów obowiązują 

wszystkie zasady zachowania określone w wewnątrzszkolnym systemie oceniania zachowania 
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8. Za rzeczy prywatne uczniów pozostawione w szafkach na pływalni odpowiedzialności nie 

ponoszą nauczyciele (jest możliwość przekazania cennych rzeczy nauczycielowi przed 

wejściem na pływalnię) 

9. Na pływalni uczniowie podlegają regulaminom ustalonym przez pracowników pływalni oraz 

wykonują polecenia nauczycieli i ratowników 

10. Zakazane jest wchodzenie pod prysznic i na teren pływalni bez zgody nauczyciela 

11. Przed wejściem na pływalnię oraz po wyjściu z wody obowiązkowy jest prysznic 

12. Po wejściu na pływalnie uczniowie uczestniczą w zbiórce  

13. Skoki do wody bez zgody ratownika oraz nauczyciela są zabronione 

14. Wejście do wody tylko za zgodą nauczyciela i po drabince (tyłem do wody): pływający od 

strony wody głębokiej, niepływający od strony wody płytkiej 

15. Opuszczanie terenu pływalni podczas zajęć, jak również po ich zakończeniu jest zabronione 

16. Uczniowie mogą korzystać z suszarek własnych oraz znajdujących się na terenie pływalni 

17. Uczniowie wracają z nauczycielami do szkoły z całą grupą 

18. Zabronione jest wcześniejsze, samowolne opuszczanie grupy  i oddalanie się od grupy, 

przechodzenie przez ulicę w miejscach do tego nie przeznaczonych  

19. W razie odwołania zajęć na pływalni uczniowie uczestniczą w zajęciach wychowania 

fizycznego w szkole  

20. Nie przestrzeganie zasad powyższego regulaminu wpływa na ocenę z zachowania ucznia oraz 

podlega karom zawartym w Statucie Szkoły. 


