REGULAMIN WYJAZDÓW NA BASEN W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

1. Zajęcia na krytej pływalni wchodzą w obszar zajęć pozalekcyjnych.
2. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania odbywają się na krytej pływalni w
Kochłowicach o godz. 12.45 – 13.30.
3. Uczeń obowiązkowo wyposażony jest w strój kąpielowy, czepek, klapki i ręcznik
kąpielowy.
4. Na krytą pływalnię wyjeżdżają uczniowie klas piątych w poniedziałki po 5 lekcji.
5. Liczba uczniów w grupie to 15 osób.
6. W miesiącu wrześniu nauczyciel prowadzący dokonuje diagnozy umiejętności
pływackich uczniów i tworzy stałą grupę uczęszczającą na zajęcia.
7. W tym roku tworzona jest grupa uczniów bardzo dobrze i dobrze pływających.
8. Zajęcia na basenie prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego.
9. W trakcie przejazdu nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami.
10. Wyjazdy uczniów na basen organizowane są zgodnie z Regulaminem Organizacji
Wycieczek Szkolnych.
11. Od uczniów zakwalifikowanych na zajęcia pływania wymagana jest zgoda rodziców.
12. Nauczyciel wychowania fizycznego prowadzący zajęcia, zobowiązany jest prowadzić
dziennik zajęć ( rzetelnie dokumentować tematykę lekcji i odnotowywać obecność
uczniów).
13. Rodzic bądź prawny opiekun ma prawo zwolnić dziecko z zajęć po napisaniu
zwolnienia. Uczeń w dniu wyjazdu na basen powinien takie zwolnienie okazać
nauczycielowi. W takiej sytuacji zwrot pieniędzy za przejazd nie będzie możliwy.
14. W czasie zajęć na basenie nad bezpieczeństwem uczniów czuwa ratownik „Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego”.
15. W czasie zajęć istnieje możliwość otrzymania przez ucznia karty pływackiej.
16. Zajęcia na basenie są darmowe.
17. Przejazd na basen zapewnia prywatny przewoźnik.
18. Koszt jednego przejazdu wynosi 108 zł. Kwota ta dzielona jest na 15 uczestników.
Kwota za przejazd jest uzależniona od ilości poniedziałków w miesiącu.
19. Rodzice uiszczają opłatę za cały miesiąc z góry w terminie do 25 dnia każdego
miesiąca poprzedzającego wyjazdy na konto Rady Rodziców: 94 1050 1331 1000
0022 6089 4031 z dopiskiem w tytule przelewu – basen, imię i nazwisko dziecka,
miesiąc.
20. W przypadku nieobecności ucznia (z różnych powodów np. zdrowotnych) na zajęciach
na basenie, pieniądze za przejazd nie będą zwracane.
21. W przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego kwota za przejazd w tym dniu
przechodzi na kolejny miesiąc.
22. W przypadku awarii na basenie i odwołania zajęć przez MOSiR kwota za przejazd
przechodzi na kolejny miesiąc.

23. Nauczyciel prowadzący zajęcia nie bierze odpowiedzialności za wartościowe rzeczy
pozostawione w szatni na basenie oraz w autobusie.

