
Regulamin zajęć z wychowania fizycznego na pływalni krytej 

uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Humniskach 

 

Na początku roku szkolnego, rodzice uczniów wyjeżdżających na basen mają obowiązek 

powiadomić prowadzących o ewentualnych przeciwskazaniach do zajęć z pływania.  

Wyjazdy na pływalnię odbywają się w ramach godzin nauki w szkole, dlatego też regulamin 

dotyczący zachowania w szkole zawarty w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Humniskach ma zastosowanie podczas całego wyjazdu tj. zbiórki przed wyjazdem, przejazdu, 

pobytu w szatni, pobytu na pływalni i powrotu do szkoły.  

Korzystanie z pływalni 

1. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju oraz bezwzględne 

podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia lub dyżurnego ratownika. 

2. Korzystający z pływalni mają obowiązek zapoznania się i przestrzegania instrukcji lub 

regulaminów wszystkich urządzeń, atrakcji wodnych i rekreacyjnych znajdujących się w 

hali basenowej. 

3. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego. 

4. Każdy użytkownik pływalni zobowiązany jest przed wejściem do: 

a) przebrania się w czysty strój kąpielowy, 

b) pozostawienia odzieży w szafce ubraniowej otwieranej i zamykanej przy pomocy 

transpondera, 

c) dokładnego umycia całego ciała pod natryskiem z użyciem środków myjących, 

d) do odkażenia stóp w brodziku, 

e) ponownego umycia całego ciała w przypadku skorzystania z WC w trakcie pobytu 

na basenie. 

5. Ruch po torach basenu odbywa się prawostronnie. 

 

Zasady bezpieczeństwa 

1. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach grupowych odpowiada instruktor 

prowadzący zajęcia i ratownicy. 

2. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem 

niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są 

podporządkować się ich nakazom w szczególności poleceniu natychmiastowego wyjścia 

z wody. 

3. Uczniowie naruszający porządek podczas zajęć lub przepisy niniejszego regulaminu będą 

usuwani z wody i będą poproszone o spędzenie reszty zajęć na ławce.    

4. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości w samopoczuciu należy niezwłocznie 

zgłosić prowadzącemu lub dyżurnemu ratownikowi. 

. 

Zakazy 

1. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 

osób tam przebywających, a w szczególności: 



a) biegać wokół niecki pływalni, w szatniach i natryskach, 

b) skakać do wody, 

c) hałasować, 

d) popychać, spychać do wody innych użytkowników pływalni, 

e) zanurzać osób znajdujących się w basenach oraz wrzucać innych osób do wody, 

f) niszczyć urządzeń i sprzętu pływalni, 

g) zaśmiecać i brudzić, 

h) siadać na linach torowych 

i) załatwiać potrzeb fizjologicznych w wodzie, 

j) pływać w poprzek basenu, 

k) pływać w okularach korekcyjnych lub szkłach kontaktowych, 

2. Na terenie pływalni zabrania się: 

a) palić papierosy, pić napoje alkoholowe, 

b) jeść na terenie pływali, 

c) żuć gumy, 

d) wszczynać fałszywe alarmy. 

3. Zabrania się korzystania z usług pływalni osobom, których stan wskazuje na spożycie 

alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz osobom z ranami otwartymi, z także z 

zewnętrznymi oznakami chorób skórnych, zakaźnych, chorym na nieżyty dróg 

oddechowych (katar, kaszel), uczulony na środki odkażające, z chorobami układu 

wydalania jak również osobom stwarzającym niebezpieczeństwo lub stanowiącym 

zagrożenia dla otoczenia. 

 

Postępowanie w przypadku nieprzestrzegania przez ucznia/ grupę uczniów regulaminu 

zachowania na basenie i nieprzestrzeganie zasad bhp.  

1.Uczeń/ cała grupa może zostać usunięta/ wyciągnięta z basenu celem zaprowadzenia ładu i 

porządku na basenie.  

2.Uczeń/ uczniowie zostają ukarani punktami ujemnymi z zachowania zgodnie ze Statutem 

Szkoły 

3.O każdorazowym łamaniu zasad zachowania na pływalni i zasad BHP zostają 

powiadomieni rodzice ucznia telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny.  

W przypadku powtarzającego się łamania regulaminu korzystania z pływalni dyrektor 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  może podjąć decyzję o zawieszeniu czasowym lub 

całkowitym zakazie wyjazdu na basen przez daną grupę lub klasę.  
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