
Regulamin dowozu uczniów na basen  

w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie 

 

1.Uczniowie klas I-III schodzą na zbiórkę z wychowawcą lub innym oddelegowanym do 

opieki nauczycielem . Listę obecności na zajęciach z pływania, sprawdza wychowawca w 

klasie .Dzieci, które tego dnia nie jadą na basen, są zaprowadzane na górną świetlicę. 

2.Uczniowie klas IV-VII schodzą na zbiórkę po zakończonych zajęciach. Uczniowie, którzy 

tego dnia nie jadą na basen musza pokazać pisemne zwolnienie od rodziców nauczycielowi, z 

którym jadą autokarem na basen lub który danego dnia sprawdza listę obecności. 

3.Jeżeli uczeń nie posiada pisemnego zwolnienia musi pozostać w szkole na świetlicy do 

zakończenia lekcji według planu. 

4.Uczeń może opuścić samodzielnie szkołę tylko wtedy, jeżeli w treści zwolnienia od rodzica 

jest informacja na ten temat.  

5.Uczeń zobowiązany jest do pokazania zwolnienia nauczycielowi, z którym jedzie 

autokarem na basen lub innemu, z którym jedzie na basen. 

6.Jeśli uczeń nie pojawi się na zbiórce i nie pokaże zwolnienia ma nieusprawiedliwioną 

nieobecność. 

7.W nagłych przypadkach, zwolnienie może wystawić szkolna pielęgniarka. 

8.Miejscem zbiórki przed wyjazdem na basen jest główny hol szkoły na parterze. 

9.Po sprawdzeniu listy obecności uczniowie pod opieką nauczyciela idą do autokaru. 

10. W autokarze obowiązują  zasady zachowania takie jak pod czas wycieczek autokarowych. 

11.Po przyjeździe uczniowie ustawiają się dwójkami osobno chłopcy osobno dziewczynki w 

celu przeliczenia.  

12.Po wejściu na obiekt uczeń ma obowiązek bezzwłocznie przebrać się i pobrać kluczyk do 

szafki od nauczyciela.  

13. Nauczyciele, którzy pełnią opiekę nad grupa pod czas zajęć na basenie mają obowiązek 

dbać o bezpieczeństwo na korytarzu szatniach, pod prysznicami i na głównej płycie pływalni. 

14. Nauczyciel prowadzący zajęcia w miarę możliwości wspomaga osobę pełniąca opiekę nad 

grupą. 

15. Jeżeli między zajęciami poszczególnych grup, występuję przerwa, to nauczyciele 

prowadzący zajęcia zobowiązani są do pomocy pozostałym  nauczycielom. 

16.Sposób zachowania na basenie regulują osobne przepisy pływali GOSiR w Ożarowie 

Mazowieckim. 



17.Po skończonych zajęciach dzieci wychodzą pod prysznice i do szatni, gdzie pozostają pod 

opieką nauczyciela. 

18. Po przebraniu i wysuszeniu się uczniowie i ustawiają się na zbiórkę holu głównym 

pływalni.  

19.Po sprawdzeniu obecności udają się do autokaru i wracają do szkoły i udają się na 

świetlicę lub do domu. 

20. W wypadku rażącego łamania przepisów ruchu drogowego przez kierowcę autokaru, 

każdy nauczyciel jest zobowiązanym do zwrócenia uwagi kierowcy, a po przyjeździe 

zgłoszenia tego fakty dyrektorowi lub wicedyrektorowi. 

 

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany w dniu 11 września 2017 r. 

 

 


