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Zajęcia na basenie odbywają się grupowo według ustalonego harmonogramu. Naszym celem jest bezpieczna nauka 

pływania, dlatego też zobowiązujemy się: 

1. Po dzwonku ustawiać się w wyznaczonym miejscu, to jest przy drzwiach głównych szkoły zgodnie z przynależnością do 

klas (od klasy I na początku do klasy VIII na końcu). 

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

3. Odpowiednio zachowywać się podczas przejścia do autokaru i z autokaru do budynku basenu, a także podczas drogi 

powrotnej (nie oddalać się, nie biegać, nie krzyczeć).  

4. W czasie podróży w autokarze (przejazdu na basen): 

a) zajmować wyznaczone miejsce, 

b) nie przemieszczać i nie stać, 

c) nie otwierać drzwi, okien, nie ruszać urządzeń w wyposażeniu autokaru, 

d) nie wyrzucać przedmiotów z pojazdu i nie rzucać nimi, 

e) nie śmiecić i nie hałasować. 

5. Na terenie basenu przestrzegać regulaminu tam obowiązującego (z którym dzieci zapozna, na pierwszych zajęciach 

w tym roku szkolnym, ratownik). 

6. Na basen wchodzić całą grupą. 

7. W szatniach: 

a) starsi pomagają młodszym, 

b) nie zachowywać się niestosownie (nie podglądać, nie wyśmiewać się z kolegów). 

8. Zawsze pamiętać o tym, że na terenie basenu obowiązuje zachowanie porządku, spokoju i ciszy. 

9. Bezwzględnie podporządkować się decyzjom prowadzącego zajęcia oraz opiekunów i ratowników. 

10. Nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających na basenie, a w szczególności: 

a) wchodzić do wody bez zezwolenia prowadzącego zajęcia, 

b) wychodzić z wody bez powiadomienia nauczyciela, 

c) korzystać z urządzeń znajdujących się na basenie bez zezwolenia nauczyciela, 

d) biegać na terenie basenu oraz hałasować, 

e) rzuć gumy na basenie, jeść lub pić, 

f) popychać, wciągać do wody, współćwiczących, 

g) niszczyć sprzęt lub urządzenia znajdujące się na terenie basenu. 

11. Po zajęciach złożyć sprzęt w wyznaczone miejsce. 

12. Złe samopoczucie i wszelkie skaleczenia bezzwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy.  

13. Zabrania się robienia zdjęć na basenie oraz rozpowszechniania wizerunku uczestników bez uprzedniej zgody. 

14. Łamanie zasad regulaminu zobowiązuje wychowawcę do powiadomienia rodziców lub opiekuna prawnego oraz 

dyrektora szkoły. 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem zajęć na basenie, kryteriami ocen oraz normami do oceny sprawności dziecka 

na basenie. 

Imię i nazwisko dziecka  

Klasa  

 

 

…………………………………… 

(miejscowość, data) 

 

……………………………………….. 

(podpis uczestnika) 

 

………………………………………….. 

(podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 


