
REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA, HIGIENY  

I ORGANIZACJI PRACY NA LEKCJACH PŁYWANIA 

 

DEFINICJE  

 

1. Przez grupę zorganizowaną zwaną dalej Grupą, rozumie się zespół osób korzystających z Obiektu pod 

nadzorem opiekuna grupy, zgłoszonych przez niego na kasie, jako wejście grupowe. 

2. Przez Opiekuna grupy rozumie się nauczyciela, sprawującego nadzór nad Grupą na terenie obiektu. 

3. Przez Instruktora rozumie się instruktora nauki pływania, trenera, nauczyciela lub inną osobę 

uprawnioną, prowadzącą naukę pływania na terenie Pływalni. 

4.  Przez Zarządcę pływalni rozumie się kierownika GOKiS-u. 

ZASADY ORGANIZACYJNE 

1. W ramach lekcji wychowania fizycznego  kl. III prowadzonych w grupach zorganizowanych  szkoła 

zapewnia zajęcia nauki pływania w „Pływalni „Delfinek” w Kątach Wrocławskich. 

2. Zajęcia na pływalni odbywają się grupowo wg. planu lekcji i tylko w obecności opiekuna (nauczyciela), 

instruktora pływania i ratownika. 

3. W ramach zajęć prowadzonych w grupach na instruktora pływania nie może przypadać więcej niż                    

15 uczniów.   

4. Opiekę nad uczniami poza nauką pływania sprawuje wyznaczony nauczyciel.  

5. Przed rozpoczęciem zajęć na pływalni rodzic potwierdza stosownym oświadczeniem zapoznanie                      

się z regulaminem pływalni oraz regulaminem bezpieczeństwa , higieny i organizacji pracy na lekcjach 

pływania. 

6. Przed pierwszymi zajęciami na pływalni opiekun/nauczyciel na swojej lekcji ma obowiązek zapoznania 

uczniów z niniejszym regulaminem oraz regulaminem pływalni „Delfinek”. Pierwsze zajęcia na 

pływalni mają na celu zapoznania uczniów z obiektem i zasadami panującymi na terenie pływalni 

zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników pływalni. 

7. Każdy uczeń kl. III musi posiadać oświadczenie rodzica  o braku przeciwskazań do udziału w zajęciach 

nauki pływania. Dokument ten należy dostarczyć przed rozpoczęciem pierwszej lekcji nauki pływania.  

8. Uczniowie z zewnętrznymi oznakami choroby nie mogą być wpuszczeni do wody (skaleczenia, rany, 

uczulenia). 

9. Uczniowie posiadający krótkotrwałe zwolnienia z zajęć praktycznych stawiają się na pływalni                           

w klapkach (obserwują zajęcia w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu). 

10. Uczeń przewlekle chory (zwolnienie długotrwałe) ma obowiązek dostarczyć za pośrednictwem 

wychowawcy  do sekretariatu szkoły oświadczenie o przeciwskazaniach dotyczących uczestnictwa                   

w lekcjach pływania od lekarza specjalisty z zaznaczeniem terminu zwolnienia.  

11. Uczniowie posiadający długotrwałe zwolnienie z zajęć pływania ( co najmniej 1 semestr) zgłaszają się 

do świetlicy szkolnej. 

12. W dzienniku lekcyjnym na stronie dotyczącej przedmiotu pływania, przy nazwisku ucznia długotrwale 

zwolnionego z zajęć wychowawcy wpisują słowo „zwolniony”. 

13. Uczniowie długotrwale zwolnieni z basenu, którzy tymi zajęciami rozpoczynają lub kończą lekcje                     

w danym dniu są z nich  zwolnieni ( przyjdą do szkoły później lub wyjdą szybciej) pod warunkiem 

złożenia przez rodzica pisemnego oświadczenia o wzięciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka 

w tym czasie.  Bez takiego oświadczenia uczeń ma obowiązek przebywać w  świetlicy szkolnej. 

14.  Uczeń krótkotrwale zwolniony z zajęć pływania także może w tym czasie uczęszczać do świetlicy 

szkolnej.  



15. Przed planowanym wyjściem na basen uczniowie gromadzą się w wyznaczonym czasie i miejscu                       

w budynku szkolnym. 

16. Opiekun przelicza każdorazowo stan liczbowy uczniów przed wyjściem na basen i zaznacza frekwencję 

w stosownym dzienniku. 

17. Opiekun sprawdza, czy uczniowie mają ze sobą swoje plecaki/torby z przyborami na basen. 

ZADANIA OPIEKUNA GRUPY 

1. Zapoznanie uczestników grupy z Regulaminem ogólnym korzystania z pływalni „Delfinek”, 

regulaminami poszczególnych urządzeń, regulaminem dla grup zorganizowanych oraz zobowiązanie 

uczestników do ich przestrzegania. 

2. Załatwienie w kasie obiektu wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym. 

3. Pobranie pasków / zegarków do szafek dla uczestników grupy. 

4. Dopilnowanie, by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okrycia wierzchnie, zmienili obuwie                      

i założyli  stroje kąpielowe, klapki basenowe i czepki. Na hali basenowej klapki należy zostawić we 

wskazanych miejscach. 

5. Wprowadzenie grupy do pomieszczeń z natryskami i sanitariatami, zwrócenie uwagi na obowiązek 

korzystania z toalet i sanitariatów, w czasie całego pobytu na pływalni. 

6. Dopilnowanie starannego umycia się podopiecznych przy użyciu środków myjących, przed i po wyjściu 

z hali basenowej. 

7. Dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego strojów kąpielowych 

uczestników.  

8. Przeprowadzenie grupy przez brodziki, w celu wstępnego zdezynfekowania stóp. 

9. Zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy na teren hali basenowej, w celu ustalenia zasad 

korzystania z kąpieli.  

10. Ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy, w czasie całego pobytu na pływalni                                  

i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku               

oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń. 

Przed zakończeniem pobytu, wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu, 

używanego przez nich sprzętu rekreacyjnego, sportowego, pływackiego. 

11. W razie zaistnienia wypadku ucznia, postępować zgodnie z procedurą powypadkową obowiązującą                 

w szkole. 

12. Po upływie wyznaczonego czasu pobytu, zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy, 

zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia pobytu grupy na hali basenowej i wyprowadzenie grupy                    

z hali basenowej do natrysków i sanitariatów.  

13. Dopilnowanie zabrania wszystkich rzeczy przez uczestników grupy z szatni oraz dopilnowanie 

pozostawienia  porządku w szatni. 

14. Wyprowadzenie grupy ze strefy mokrej obiektu.  

15. Dopilnowania wysuszenia włosów i właściwego ubrania się przed wyjściem na zewnątrz budynku. 

16. Rozliczenie się z pobytu i wyprowadzenie grupy z obiektu. 

ZADANIA UCZESTNIKÓW GRUPY SZKOLNEJ 

1. Uczestnicy grupy przychodzą na basen, co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.  

2. Uczestnicy grupy mają obowiązek zapoznania się z regulaminem korzystania z pływalni „Delfinek”, 

regulaminami poszczególnych urządzeń, regulaminem dla grup zorganizowanych i szkolnych                    

oraz bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartych. 

3.  Do obowiązków uczestników grupy należy w szczególności: 

a)  poruszanie się po terenie pływalni razem z grupą; 



b) założenie klapek basenowych – w strefie zmiany obuwia; 

c) przebranie się w szatniach, zgodnie z regulaminem w czysty strój kąpielowy oraz czepek; 

d) umieszczenie odzieży w szafkach i właściwe zamknięcie szafek; 

e) staranne umycie się, przy pomocy środków myjących; 

f) przy wejściu na halę basenową zdezynfekowanie stóp w brodziku; 

g) udział w zbiórce rozpoczynającej zajęcia; 

h) bezwzględne podporządkowanie się poleceniom ratowników, pracowników obiektu, instruktorów 

prowadzących zajęcia i opiekunów w zakresie obowiązujących na obiekcie regulacji; 

i) przestrzeganie zakazu powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu 

innych osób korzystających z pływalni lub mogących spowodować wypadek; 

j) przestrzeganie zakazu biegania, wrzucania i wpychania do wody innych uczestników kąpieli oraz 

wszczynania fałszywych alarmów; 

k) przestrzeganie zakazu przekraczania stref, wyznaczonych grupie do realizacji zajęć lub kąpieli oraz 

opuszczania hali basenowej, bez powiadomienia instruktora prowadzącego zajęcia i opiekuna grupy; 

l) przestrzegania zakazu skoków do wody, nurkowania, korzystania z urządzeń i atrakcji wodnych, bez 

wyraźnego zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia lub opiekuna; 

m) sygnalizowanie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy wszystkich sytuacji, 

mogących doprowadzić do wypadku, w tym własnego złego samopoczucia i braku możliwości 

wykonania ćwiczenia; 

n) zgłoszenie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy, każdego przypadku 

skaleczenia lub urazu, doznanego w trakcie trwania zajęć; 

o) udział w zbiórce kończącej zajęcia; 

p) po zakończeniu zajęć, złożenie w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego i pływackiego; 

q) po wyjściu z hali basenowej umycie całego ciała; 

r) opróżnienie szafek odzieżowych oraz zabranie wszystkich rzeczy osobistych. 

                                   ZADANIA INSTRUKTORA NAUKI PŁYWANIA 

1. Instruktor prowadzący zajęcia, ma obowiązek dokładnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem, 

Regulaminem ogólnym korzystania z pływalni „Delfinek”, Regulaminami poszczególnych urządzeń                

i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartych. 

2. Instruktor prowadzący zajęcia, sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi wraz z ratownikami 

odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo na hali basenowej. 

3. Instruktorzy prowadzący zajęcia, zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy, 

umożliwiający natychmiastowe wejście do wody i przez cały czas pobytu grupy na hali basenowej, 

przebywać razem z grupą. 

4. Liczba osób biorących udział w zajęciach, przypadająca na jednego instruktora nie powinna przekraczać: 

- 15 osób, w tym nie więcej niż 10 osób w wieku poniżej lat siedmiu, 

- ustalonej i zaakceptowanej przez Zarządzającego liczby osób niepełnosprawnych, w zależności od 

stopnia niepełnosprawności, stanu zdrowia uczestników zajęć oraz liczby opiekunów, 

- ustalonej i zaakceptowanej przez Zarządzającego liczby osób uczestniczących w zajęciach 

o specjalistycznym charakterze, innym niż nauka pływania.  

5. Dyżurujący ratownik może zabronić instruktorowi prowadzenia zajęć, jeżeli uzna, że zajęcia 

prowadzone są w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób w nich uczestniczących lub innych 

użytkowników pływalni.  

6. W czasie pobytu grupy na hali basenowej, instruktor prowadzący zajęcia jest zobowiązany do 

egzekwowania od uczestników grupy zachowania, zgodnego z obowiązującymi na terenie pływalni 

regulaminami. 

7. Instruktorzy prowadzący zajęcia wchodzą na halę basenową bezpłatnie. 



8. Do obowiązków instruktora prowadzącego zajęcia, należy w szczególności: 

a) zgłoszenie dyżurującemu ratownikowi faktu rozpoczęcia zajęć, w celu ustalenia zasad korzystania z hali 

basenowej; 

b) zarządzenie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy; 

c) zapoznanie uczestników zajęć z instrukcją prawidłowego i bezpiecznego używania urządzeń i sprzętu 

przed ich udostępnieniem uczestnikom; 

d) prowadzenie zajęć w sposób zgodny z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i dobrą praktyką; 

e) ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy, w czasie całego pobytu na hali basenowej                     

i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz 

przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń; 

f) przed zakończeniem zajęć, wyegzekwowanie od uczestników złożenia w wyznaczonych miejscach 

pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego i pływackiego; 

g) po zakończeniu zajęć zarządzenie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy; 

h) zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenie grupy z hali basenowej lub 

przekazanie jej opiekunowi, jeżeli grupa nadal pozostaje na hali basenowej. 

9. Instruktor prowadzący zajęcia, ma obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz 

pracowników obsługi obiektu. 

10. Jeżeli Instruktor jest jednocześnie opiekunem grupy obowiązują go zapisy § 3 niniejszego 

Regulaminu.  

 

 

ZASADY ZACHOWANIA NA BASENIE 

 

1. Wszystkie osoby udające się w stronę przebieralni/szatni obowiązuje zmiana obuwia na obuwie 

gumowe, antypoślizgowe – np. klapki kąpielowe. 

2. Po obiekcie pływalni poruszamy się tylko w klapkach kąpielowych, ostrożnie i powoli. 

3. Na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy w dowolnym kolorze: 

dla dziewczynek – jednoczęściowy, 

dla chłopców –spodenki kąpielowe przylegające do ciała (bez kieszeni i mankietów), 

dla wszystkich użytkowników - czepek, który szczelnie przylega do głowy i całkowicie osłania włosy 

pływającego, klapki kąpielowe antypoślizgowe. 

4. Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczno-moralne, bez zamków 

błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie 

dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego oraz być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia 

pływalni. 

5. Zabrania się posiadania w wodzie takich przedmiotów jak: zegarki, bransoletki, łańcuszki i innej 

biżuterii lub dewocjonaliów.  

6. Każda osoba powinna opłukać się przed wejściem do basenu pod natryskiem i po wyjściu z basenu.  

7. Na halę basenową wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie pod nadzorem opiekunów                     

i zostają przekazani instruktorom.  

8. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględnego 

podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia (instruktora) i ratownika. 

9. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam 

przebywających oraz im samym. 

10.  Zabrania się w szczególności: 

a) wchodzić do wody bez zezwolenia, 

b) biegać po chodnikach otaczających niecki basenów, w szatniach i pod prysznicami, 

c) skakać do wody z brzegów basenów, ze słupków startowych bez zgody i nadzoru ratownika, 



d) popychać, wrzucać i wciągać do wody osoby stojące na brzegu niecki basenu, 

e) zanurzać, przytrzymywać pod wodą innych użytkowników basenów, 

f) nurkować oraz wykonywać ćwiczenia bezdechowe bez zezwolenia i nadzoru ratownika, 

g) niszczyć urządzenia i sprzęt pływalni, 

h) zatykać ciałem i manipulować przy kratkach urządzeń pobierających wodę, 

i) używać sprzętu z elementami szklanymi (szklane okulary pływackie, maski i szkła kontaktowe), 

j) wnosić kosmetyki w szklanych opakowaniach, 

k) picia i jedzenia w szatni i na hali basenowej, 

l) załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody basenowej. 

11. Uczestnicy zajęć korzystający ze sprzętów pływackich powinni po zajęciach odłożyć go na określone 

miejsce. 

12. Za przedmioty wartościowe pozostawione w  przebieralni i nieoddane na przechowanie do depozytu, 

kierownictwo i obsługa pływalni nie ponosi odpowiedzialności. Zaginięcie lub znalezienie przedmiotów 

należy natychmiast zgłosić obsłudze pływalni.  

13. Za stan bezpieczeństwa ćwiczących w basenie całkowitą odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia 

(instruktor), a 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.  

14. Nad bezpieczeństwem przebywających w wodzie czuwają ratownicy, którzy posiadają odpowiedni strój 

z napisem RATOWNIK. 

15. Na sygnał ratownika oraz instruktora kąpiący się musi natychmiast wyjść z wody i bezwzględnie 

dostosować się do ich dalszych poleceń. 

16. Na sygnał kończący zajęcia (dzwonek) uczestnicy zajęć muszą natychmiast wyjść z wody i po zbiórce 

na chodniku przy basenie udać się do swoich szatni.  

17. Każdy uczestnik zajęć na basenie zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać zasad regulaminu. 

Instruktorzy, ratownicy, nauczyciele i opiekunowie nie odpowiadają za wypadki  i zdarzenia wynikłe          

z nieprzestrzegania przepisów regulaminu.  

18. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną                                 

za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie. 

 

Podstawa prawna: 

§34 rozporządzenia MENiS z dn.31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach (Dz.U.Nr 6, poz.69 z późn.zm) 
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