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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 4.2018 

Dyrektora Szkoły Podstawowej  

Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej  

w Olsztynie 
   z dnia 5.01.2018 r. 

 

Regulamin wyjść na basen uczniów klas drugich 

Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej W Olsztynie 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) - art. 68 ust. 

1 pkt 6.  

2. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189) - 

art. 6-7.  

3. Ustawa z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 656) - art. 16. 

4. 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 2003 

r. nr 6, poz. 69 ze zm.) - § 2, § 31.  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów 

nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204 ze zm.). 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę 

wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 108) - § 2 pkt 3. 
 

Postanowienia ogólne  

§ 1. 1. Zajęcia powszechnej nauki pływania uczniów klas drugich Szkoły Podstawowej Nr 22 

im Marii Dąbrowskiej w Olsztynie prowadzone są przez Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Olsztynie.  

2. Uczniowie oddziałów klas drugich Szkoły Podstawowej Nr 22 w Olsztynie 

uczestniczący w zajęciach powszechnej nauki pływania stanowią grupy uczestników 

zajęć na basenie. 

3. Koszty zajęć powszechnej nauki pływania i dowozu uczniów finansowane są w 100% 

przez Urząd Miasta Olsztyna.  

4. Zajęcia nauki pływania dostosowane są  do wieku oraz umiejętności uczniów.  

5. Zajęcia na basenie prowadzi instruktor nauki pływania w obecności  ratowników. 

6. Opiekę nad uczniami podczas dojazdu oraz pobytu na  pływalni sprawują 

wychowawcy klas wraz z dodatkowymi opiekunami.  

7. Dodatkowymi opiekunami są rodzice, dziadkowie oraz inni prawni opiekunowie 

uczniów, którzy towarzyszą dzieciom podczas wyjazdu na basen.  

8. Za stan bezpieczeństwa uczniów ćwiczących w basenie całkowitą odpowiedzialność 

ponoszą nauczyciele prowadzący zajęcia (instruktorzy nauki pływania)  oraz 

ratownicy znajdujący się na pływalni.  

https://www.portaloswiatowy.pl/opieka-nad-uczniami-w-czasie-zajec-i-dyzurow/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/opieka-nad-uczniami-w-czasie-zajec-i-dyzurow/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_68_u_1_p_6_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/opieka-nad-uczniami-w-czasie-zajec-i-dyzurow/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_68_u_1_p_6_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/opieka-nad-uczniami-w-czasie-zajec-i-dyzurow/czas-pracy-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-nauczyciela-tekst-jedn.-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1189-10459.html
https://www.portaloswiatowy.pl/opieka-nad-uczniami-w-czasie-zajec-i-dyzurow/czas-pracy-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-nauczyciela-tekst-jedn.-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1189-10459.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_2_o_0_a_6_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/opieka-nad-uczniami-w-czasie-zajec-i-dyzurow/bezpieczenstwo-i-opieka/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2003-r.-nr-6-poz.-69-4258.html
https://www.portaloswiatowy.pl/opieka-nad-uczniami-w-czasie-zajec-i-dyzurow/bezpieczenstwo-i-opieka/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2003-r.-nr-6-poz.-69-4258.html
https://www.portaloswiatowy.pl/opieka-nad-uczniami-w-czasie-zajec-i-dyzurow/bezpieczenstwo-i-opieka/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2003-r.-nr-6-poz.-69-4258.html
https://www.portaloswiatowy.pl/opieka-nad-uczniami-w-czasie-zajec-i-dyzurow/bezpieczenstwo-i-opieka/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2003-r.-nr-6-poz.-69-4258.html
https://www.portaloswiatowy.pl/opieka-nad-uczniami-w-czasie-zajec-i-dyzurow/bezpieczenstwo-i-opieka/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2003-r.-nr-6-poz.-69-4258.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_0_g_31_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/opieka-nad-uczniami-w-czasie-zajec-i-dyzurow/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-28-marca-2017-r.-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-dla-publicznych-szkol-dz.u.-z-2017-r.-poz.-703-14520.html
https://www.portaloswiatowy.pl/opieka-nad-uczniami-w-czasie-zajec-i-dyzurow/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-28-marca-2017-r.-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-dla-publicznych-szkol-dz.u.-z-2017-r.-poz.-703-14520.html
https://www.portaloswiatowy.pl/opieka-nad-uczniami-w-czasie-zajec-i-dyzurow/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-7-lutego-2012-r.-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-w-szkolach-publicznych-dz.u.-z-2012-r.-poz.-204-9777.html
https://www.portaloswiatowy.pl/opieka-nad-uczniami-w-czasie-zajec-i-dyzurow/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-7-lutego-2012-r.-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-w-szkolach-publicznych-dz.u.-z-2012-r.-poz.-204-9777.html
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9. Za właściwe zachowanie, porządek i bezpieczeństwo uczniów w pomieszczeniach 

pływalni odpowiedzialni są wychowawcy klas.  

10. W czasie pobytu na pływalni wychowawcy zobowiązani są do: 

1) dopilnowania, żeby grupa zachowywała się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowała 

i nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu. 

2) przestrzegania regulaminu pływalni.  

Zasady organizacyjne   

§ 2.1 Zajęcia powszechnej nauki pływania klas drugich zaplanowane są w tygodniowym 

planie pracy szkoły. 

2. Szkoła organizuje dowóz uczestnikom zajęć nauki pływania.  

3. Uczniowie uczestniczący w zajęciach nauki pływania wychodzą ze szkoły o ustalonej 

godzinie i pod opieką nauczyciela udają się do autobusu przewożącego uczniów na  

pływalnię.  

2. Uczniowie zwolnieni jednorazowo z zajęć na pływalni, w dniu wyjścia na basen, 

dostarczają nauczycielowi zwolnienie od rodziców/prawnych opiekunów/, a następnie 

udają się do świetlicy szkolnej. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele  świetlicy 

szkolnej.  

3. Po skończonych zajęciach na pływalni uczniowie wracają autobusem do szkoły i 

uczestniczą w zajęciach zgodnie z planem. W przypadku, gdy zajęcia na basenie są 

ostatnimi w danym dniu, uczniowie sprowadzani  są do szatni i odbierani  przez 

rodziców albo odprowadzani do świetlicy szkolnej.  

4. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczniów na 

pływalni, w autobusie oraz za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przez 

uczniów zasad regulaminu. 

5. Dodatkowi opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez 

uczniów na pływalni, w autobusie oraz za wypadki i zdarzenia wynikłe z 

nieprzestrzegania przez uczniów zasad regulaminu pływalni.  

6. Przewoźnik odpowiada za stan techniczny oraz terminowe podstawienie pojazdu.  

 

Zadania nauczyciela - opiekuna   

§ 3.1. Zapoznanie uczestników zajęć z zasadami bezpieczeństwa (przejazdu autobusem, 

poruszania się po drogach) i regulaminem pływalni oraz nadzorowanie ich 

przestrzegania.  

2. Określenie zadań rodziców-opiekunów w zakresie zapewnienia opieki i 

bezpieczeństwa uczniom. 

3. Sprawdzenie stanu liczbowego grupy przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu: 

szkoła – autobus – pływalnia – autobus – szkoła.  

4. Sprawdzanie, czy uczniowie mają ze sobą swoje plecaki/torby z przyborami na basen 

przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu: szkoła – autobus – pływalnia – autobus 

– szkoła. 

5. Pobranie z recepcji kluczy do szatni. 

6. Sprawowanie opieki nad uczniami w szatni damskiej i męskiej przez nauczyciela lub 

dodatkowego opiekuna grupy.  
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7. Pomaganie uczniom w przygotowaniu się do zajęć oraz w osuszeniu po zajęciach. 

8. Wprowadzenie uczniów na halę basenową  i przekazanie grupy pod opiekę 

instruktorów nauki pływania. Po skończonych zajęciach odbiór uczniów od 

instruktorów i odprowadzenie do szatni.  

9. Sprawdzenie szatni po wyjściu dzieci, pozamykanie szafek i oddanie kluczy do 

recepcji.   

Zadania uczniów – uczestników zajęć  

§ 4.1. Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu na basen, 

poruszania się po drogach i bezwzględne przestrzeganie regulaminu pływalni Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Olsztynie oraz zasad bezpieczeństwa przejazdu autobusem oraz 

poruszania się po drogach.  

2. Przygotowanie się do zajęć na pływalni, zabranie ze sobą stroju kąpielowego, czepka, 

klapek i ręcznika oraz niezakładanie biżuterii (zegarki, kolczyki, łańcuszki). 

3. Respektowanie poleceń nauczycieli, instruktorów nauki pływania i ratowników 

pływalni oraz słuchanie rodziców, którzy sprawują opiekę podczas wyjazdu na basen.  

4. Utrzymywanie porządku w autobusie oraz na pływalni, ze szczególnym 

uwzględnieniem szatni.   

5. Dbanie o swoje rzeczy, branie odpowiedzialności za ich pakowanie i zabieranie po 

zajęciach.   

Zadania rodziców-opiekunów  

§ 5.1.  Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu na 

basen.  

2. Współdziałanie z nauczycielem w zakresie realizacji zadań związanych z dojazdem na 

basen oraz opieką nad uczniami na  pływalni. 

3. Nadzorowanie przestrzegania regulaminu przez uczniów ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

Zasady zachowania na basenie   

§ 6.1.  Okrycia wierzchnie i obuwie uczniowie zostawiają w szatni.  

2. Po obiekcie pływalni uczestnicy poruszają się w klapkach kąpielowych, ostrożnie i 

powoli.  

3. Na hali basenowej uczniów obowiązuje strój kąpielowy oraz czepek.  

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

łańcuszki i innej biżuterii lub dewocjonaliów.   

5. Przed wejściem do hali basenowej i wyjściu z niej uczniowie powinni opłukać się pod 

natryskiem.  

6. Na halę basenową wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie pod nadzorem 

opiekunów, następnie zostają przekazani instruktorom nauki pływania. Opiekunowie 

nie opuszczają  hali basenowej, dopóki instruktor nie odbierze od nich grupy.    

7. Na hali basenowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy oraz 

bezwzględnego podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia (instruktora) i 

ratownika.  
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8. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających 

bezpieczeństwu osób tam przebywających oraz im samym.  

9. Za stan bezpieczeństwa ćwiczących w basenie całkowitą odpowiedzialność ponoszą 

prowadzący zajęcia (instruktor), natomiast w pomieszczeniach pływalni za właściwe 

zachowanie, porządek i bezpieczeństwo odpowiedzialni są opiekunowie grupy, którzy 

mają obowiązek przebywania z grupą od chwili wejścia na pływalnię do momentu jej 

opuszczenia przez ostatniego członka grupy.  

10.  Nad bezpieczeństwem przebywających w wodzie czuwają ratownicy.   

11. Na sygnał nauczyciela kończący zajęcia uczestnicy zajęć wychodzą z wody. Po 

zbiórce na chodniku przy basenie udają się  do szatni.  

12. Każdy uczestnik zajęć na basenie zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania 

regulaminu. Instruktorzy, ratownicy, nauczyciele i opiekunowie nie odpowiadają za 

wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przez uczniów regulaminu. 

13. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną 

za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni 

opiekunowie. 

Zasady zachowania w autobusie  

§ 7.1. Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego jest dozwolone tylko w momencie 

całkowitego zatrzymania się  pojazdu oraz w miejscu wyznaczonym przez kierowcę.  

2. W autobusie zajmujemy miejsca siedzące przeznaczone dla pasażerów. Każdy 

pasażer zajmuje jedno miejsce. Zabrania się zajmowania jednego miejsca przez 

dwóch pasażerów. 

3. 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,  

 opierania się o drzwi.  

 


