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ZAŁĄCZNIK NR 1  
do Regulaminu nauki i doskonalenia pływania organizowanej  

w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym 

 

 
 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA/OPIEKUNA GRUPY ZORGANIZOWANEJ  
W TRAKCIE ZAJĘĆ NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA 

 
 

 
1. Organizator zobowiązuje nauczyciela / opiekuna klasy Uczestnika do dokładnego 
zapoznania się z Regulaminem programu zajęć nauki i doskonalenia pływania, Regulaminem 
pływalni oraz niniejszym załącznikiem. Jednocześnie Organizator zobowiązuje nauczyciela 
/opiekuna klasy do bezwzględnego przestrzegania ich postanowień. 
 
2. Organizator zobowiązuje nauczyciela / opiekuna klasy Uczestnika do zapoznania uczniów 
oraz rodziców z Regulaminem programu zajęć nauki i doskonalenia pływania oraz do 
monitorowania bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu. 
 
3. Organizator zobowiązuje nauczyciela / opiekuna klasy Uczestnika do przekazania 
prowadzącemu zajęcia, w formie papierowej imiennej listy uczestnictwa uczniów klasy 
podbitej pieczątką szkoły z podpisem dyrektora i wychowawcy / opiekuna grupy pobranej ze 
strony www.rekrutacja.ksos.pl (załącznik nr 3), oraz zebrania od rodziców / opiekunów zgód 
na uczestnictwo dziecka w lekcjach pływania (załącznik nr 4). Brak przekazania listy 
uczestnictwa, powoduje niedopuszczenie klasy Uczestnika do zajęć na pływalni. Zgody 
nauczyciel / opiekun przechowuje w swojej placówce. 
 
4. Nauczyciel / Opiekun zobowiązany jest do posiadania i przekazania instruktorowi 
informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego uczestników grupy. 
 
5. Organizator zobowiązuje nauczyciela / opiekuna klasy Uczestnika do sprawowania 
ustawicznego nadzoru i opieki nad swoimi uczniami w trakcie pobytu na terenie pływalni, 
szatni, toalet, pod natryskami, w holu. Jednocześnie nauczyciel / opiekun klasy 
zobowiązany jest do przejęcia każdorazowo ucznia schodzącego z pływalni. 
 
6. W przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczniów z dysfunkcjami 
(ruchowymi, umysłowymi), uczniów sprawujących problemy wychowawcze 
nauczyciel / opiekun klasy uczestniczy bezwzględnie w procesie dydaktycznym wspomagając 
nauczyciela KSOS prowadzącego zajęcia. 
 

http://www.rekrutacja.ksos.pl/
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7. Organizator zobowiązuje nauczyciela / opiekuna klasy Uczestnika do dopilnowania 
uczniów w trakcie przebierania się przed i po zajęciach w odpowiedni strój kąpielowy. 
 
8. Organizator zobowiązuje nauczyciela / opiekuna klasy Uczestnika do sprawowania kontroli 
poprawnego zachowania się uczniów. 
 

9. Uczestnik i nauczyciel /opiekun ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki i szkody 
spowodowane nieprzestrzeganiem przez uczestników grupy, przepisów obowiązujących na 
terenie pływalni. 
 
10. Nauczyciel / Opiekun przyprowadza grupę na zajęcia przynajmniej 10 minut przed ich 
rozpoczęciem, dopilnowuje przestrzegania przez uczestników zajęć zasad higienicznych 
obowiązujących na terenie pływalni Organizatora. 
 
11. Organizator zobowiązuje nauczyciela / opiekuna klasy Uczestnika do zgłoszenia każdego 
wypadku, mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie pływalni ratownikowi  
i instruktorowi prowadzącemu zajęcia. 
 

 


