
 

REGULAMIN WYJAZDU NA BASEN (PŁYWALNIĘ)  

W ZESPOLE SZKÓŁ W GRABOWIE NAD PILICĄ 

Uczeń zobowiązany jest: 

1. Zapoznać się z zasadami Regulaminu wyjazdu, Regulaminu wycieczek 

oraz bezwzględnie się do nich stosować. 

2. Wykonywać polecenia opiekunów i kierownika wycieczki oraz przestrzegać 

zasad obowiązujących w czasie jazdy autobusem. 

3. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany, zwracając uwagę 

na bezpieczeństwo swoje i innych osób. 

4. Nie oddalać się od grupy. 

5. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

6. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących 

zagrażać życiu i zdrowiu uczestników wyjazdu. 

7. Zgłaszać opiekunom wszelkie objawy złego samopoczucia.  

8. Zachować spokój w czasie drogi i na basenie. 

9. Przed wejściem na basen zapoznać się z regulaminem korzystania z basenu 

i bezwzględnie go przestrzegać. 

10. Z wszystkich urządzeń korzystać w sposób rozważny i zgodnie 

z ich przeznaczeniem. 

11. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać tylko z brodzików o maksymalnej 

głębokości 0,8m. 

12. Na basenie bezwzględnie przestrzegać poleceń i wskazówek ratownika 

i opiekuna grupy. 

13. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa. 

14.  Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób. 

15. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, 

zażywania narkotyków, innych środków odurzających.  

16. Niewłaściwe zachowania będą karane zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły. 

 

Nauczyciel organizujący wyjazd na basen (pływalnię) zobowiązany jest: 

1. Zapoznać uczniów z zasadami niniejszego regulaminu 

2. Przed wejściem na basen zapoznać uczniów z regulaminem korzystania 

z basenu i bezwzględnie go przestrzegać. 



3. Przed wejściem na basen należy podzielić uczniów na grupy pod względem 

umiejętności pływania. 

4. Jeden opiekun powinien przypadać na 15 uczniów i jest odpowiedzialny 

za swoją grupę podczas całego pobytu na basenie. 

5. Podczas pobytu na basenie uczniowie powinni pozostawać pod stałym 

nadzorem przydzielonego im opiekuna. 

6. Prowadzący zajęcia (opiekun grupy) ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy 

uczestników zajęć przed i po zajęciach i zgłosić ich liczbę w kasie 

oraz dyżurującemu ratownikowi. 

7. Opiekun (opiekunowie) grupy rekreacyjnej obowiązany jest do noszenia stroju 

sportowego umożliwiającego natychmiastowe wejście do wody. 

 

Wychowawcy oddziałów zobowiązani są do zapoznania uczniów i rodziców 

z regulaminem. Dokument jest dostępny na stronie internetowej szkoły. 

 

Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół w Grabowie 

nad Pilicą  

 


