
Regulamin zajęć wychowania fizycznego szkół podstawowych  

w hali basenowej Kaliskiego Parku Wodnego 
 

1. Organizatorem zajęć wychowania fizycznego na obiektach Kaliskiego Parku Wodnego są 

kaliskie szkoły podstawowe w porozumieniu z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego  

 w Kaliszu.  

2. Zajęcia odbywają się na terenie Kaliskiego Parku Wodnego w godzinach od  8:00  

do 16:00 według harmonogramu opracowanego przez Wydział Edukacji Urzędu 

Miejskiego w Kaliszu. W tym czasie wydzielone strefy basenu pływackiego i basenu 

rekreacyjnego są wyłączone z użytku dla osób postronnych, niebiorących udziału  

w zajęciach. Osobom postronnym przebywanie w trakcie trwania zajęć w wydzielonych 

dla uczniów szkół podstawowych strefach basenu pływackiego i basenu rekreacyjnego 

jest zabronione. Wyjątek stanowią rodzice/opiekunowie uczniów niepełnosprawnych, 

wspierających opiekę nad swoimi dziećmi. 

3. Z zajęć wychowania fizycznego na basenie korzystają grupy szkolne, klas IV i V szkoły 

podstawowej.  

4. Zajęcia na basenie trwają 90 min i są podzielone na dwa bloki 45 minutowe:  

 blok  I - uczniowie pływają w basenie pływackim (głębokość wody: 1,20 m - 1,80 m).  

W zależności od umiejętności ćwiczą i pływają na wybranym odcinku toru z wykorzystaniem 

przyborów do pływania;  

 blok  II - zajęcia wychowania fizycznego w części rekreacyjnej basenu. 

5.  Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach na pływalni odpowiedzialność 

ponoszą pełniący na obiekcie dyżur ratownicy oraz wyznaczeni przez dyrektora szkoły 

nauczyciele wychowania fizycznego. Za właściwe zachowanie uczniów  

w pomieszczeniach: szatnie, prysznice, itp. odpowiedzialny jest nauczyciel.  

6. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 15 osobowych.  Do opieki nad każdą grupą 

wyznaczony jest (przez dyrektora szkoły) jeden nauczyciel, który prowadzi zajęcia 

wychowania fizycznego. W basenie pływackim nad bezpieczeństwem uczniów czuwa 

jeden ratownik, w basenie rekreacyjnym – dwóch ratowników. 

7. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą jednocześnie. Nauczyciel wraz  

z ratownikiem sprawdzają stan liczebny ćwiczących przed i po zajęciach. Nauczyciel 

dodatkowo sprawdza obecność. Spóźnieni (pojedynczy uczniowie) nie będą wpuszczani 

na zajęcia. 

8. Nauczyciel zobowiązany jest pobrać zbiorczy kluczyk elektroniczny do szafek 

ubraniowych i zwrócić go po zajęciach. 

9. Kaliski Park Wodny zobowiązany jest udostępnić nauczycielom prowadzącym zajęcia 

sprzęt sportowy stosowany na basenie, w ilości zapewniającej bezpieczne prowadzenie 

zajęć. 

10. Za przedmioty wartościowe pozostawione przez dzieci w szafkach lub innych miejscach 

obiektu, Organizator zajęć na pływalni oraz nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności. 

11. Nauczyciele wchodzą na pływalnię w specjalnym obuwiu (klapki kąpielowe), w stroju 

sportowym lub kąpielowym.   

12. Uczniów obowiązuje: strój kąpielowy zgodny z regulaminem Kaliskiego Parku Wodnego, 

czepek kąpielowy w wybranym przez szkołę kolorze, klapki. Podczas zajęć zabrania się 

noszenia zegarków, łańcuszków, pierścionków, kolczyków itp. 

13. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem. 

14. Na pływalni obowiązuje bezwzględna troska o bezpieczeństwo własne oraz 

współćwiczących, zachowanie porządku, czystości oraz ciszy. 



15. Nauczyciele oraz ratownicy pełniący dyżur na pływalni, sprawują nadzór nad 

przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie 

pływalni obowiązuje podporządkowanie się ich nakazom i poleceniom. 

16. Uczeń może korzystać z urządzeń i atrakcji wodnych wyłącznie za zgodą i pod opieką 

nauczyciela oraz ratownika 

17. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 

osób tam przebywających, w szczególności: 

a) wchodzić do wody bez zezwolenia, 

b) opuszczać nieckę basenu bez zgłoszenia tego nauczycielowi, 

c) nadmiernie hałasować, 

d) skakać do wody bez zezwolenia i opieki nauczyciela lub ratownika, 

e) jeść na terenie otaczającym nieckę, 

f) samowolnie oddalać się od grupy, 

g) korzystać ze zjeżdżalni bez wyraźnej zgody nauczyciela. 

18. W przypadku urazu, pierwszej pomocy przedlekarskiej udziela ratownik – kierownik 

zmiany. W przypadku, gdy sytuacja tego wymaga, ratownik wzywa pogotowie i do czasu 

przybycia lekarza lub ratownika medycznego uczeń znajduje się pod jego opieką.  

O zaistniałym wypadku nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. 

19. Uczeń zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić nauczyciela lub ratownika o fakcie 

złego samopoczucia na basenie, chwilowej niedyspozycji bądź innych dolegliwościach.  

Nie bierze wówczas aktywnego udziału w zajęciach i do końca zajęć przebywa w hali 

basenowej pod opieką nauczyciela. W przypadku, gdy sytuacja tego wymaga, ratownik 

wzywa pogotowie i do czasu przybycia lekarza lub ratownika medycznego uczeń znajduje 

się pod jego opieką. 

20. Grupy korzystające z pływalni składają po zajęciach, w wyznaczonych miejscach, sprzęt 

pływacki i ratowniczy (deski, pasy, koła ratunkowe itp.). 

21. Na sygnał oznaczający koniec zajęć, ćwiczący opuszczają w sposób zorganizowany, bez 

zwłoki, pod opieką nauczycieli halę basenową. 

22. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną  

za wyrządzone szkody.  

23. Nauczyciele, jako przedstawiciele szkoły mogą podejmować bieżące decyzje dotyczące 

bezpieczeństwa uczniów, spraw organizacyjno – porządkowych podczas zajęć. 

24. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Organizatora. 

 

Uwaga! 

W przypadku wystąpienia dolegliwości, zespołów chorobowych lub jakichkolwiek 

przeciwwskazań do zajęć w wodzie rodzic ma obowiązek bezwzględnie powiadomić 

wychowawcę oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

 


