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fizycznego  

 

 

 
Wewnątrzszkolne zasady wyjazdów na krytą pływalnię BOSiR uczniów klas 4-8 

w ramach zajęć wychowania fizycznego 

 

1. Zbiórka uczniów, 5 minut przed wyjazdem na krytą pływalnię, przed wejściem do szkoły, na 

boisku szkolnym. 

2. Przed wyjazdem na basen uczniowie zostawiają plecaki w szatni szkolnej. 

3. Na basen uczniowie zabierają tylko plecak z rzeczami potrzebnymi na pływalnię tj. strój do 

pływania, ręcznik, klapki, czepek. 

4. Grupa wyjeżdżająca na basen, po zbiórce opuszcza teren szkoły tylko pod opieką nauczyciela 

wychowania fizycznego i przechodzi do autobusu. 

5. Spóźnienie się traktowane jest jako nieobecność na lekcji, uczeń powinien zgłosić się do świetlicy 

szkolnej. 

6. Podczas przejazdu autobusem uczniowie powinni być zdyscyplinowani, pamiętając 

o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.  

7. Podczas zajęć na basenie uczniowie mają obowiązek bezwzględnego podporządkowania się 

poleceniom nauczycieli wychowania fizycznego oraz ratowników. 

8. Po zajęciach uczniowie wraz z nauczycielem wychowania fizycznego wracają autobusem do 

szkoły. 

9. Uczniom bezwzględnie zabrania się samowolnego opuszczania terenu pływalni podczas zajęć 

oraz oddalania się od grupy znajdującej się pod opieką nauczyciela podczas powrotu z zajęć. 

10. Jeśli uczniowie mają kolejne lekcje, wspólnie z nauczycielem udają się do szatni i tam 

przebywają do dzwonka na przerwę. 

11. Uczniowie nieprzygotowani do zajęć basenowych i zwolnieni (zgodnie z Procedurą zwalniania 

ucznia z zajęć wychowania fizycznego) mają obowiązek jechać na pływalnię i biernie 

uczestniczyć w zajęciach /siedzą na ławeczkach, obowiązkowo w strojach sportowych/. 

W przypadku, gdy zajęcia wychowania fizycznego są lekcją pierwszą lub ostatnią, uczniowie 

zwolnieni, po dostarczeniu oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów/ - załącznik nr 3 

Procedury zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego, mogą być zwolnieni z tych zajęć, 

a ich nieobecność odnotowuje się w dzienniku jako „zw”.  

12. W przypadku dużej liczby uczniów nieprzygotowanych i zwolnionych, uczniowie pozostają 

w szkole pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego, ale tylko w przypadku gdy grupa 

jadąca na pływalnię nie przekracza 15 uczniów na jednego opiekuna. 

13. Nauczyciele wychowania fizycznego mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami wyjazdów 

na baseny podczas lekcji organizacyjnej na początku każdego nowego roku szkolnego. 


