REGULAMIN
Programu „ Powszechnej Nauki Pływania”
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elblągu na rok szkolny 2020/21
I Informacje ogólne
1.Program PNP dotyczy dzieci kl. II - VIII elblaskich szkół podstawowych, a realizacja
zajęć odbywać się będzie na Krytej Pływalni MOSiR przy ul. Robotniczej 68 w Elblagu tj.
na dwóch nieckach basenowych:
* mała o głębokości wody 0,9 m - 1,2 m
* duża o głębokości wody 1,3 m - 1,9 m
2. Uczeń szkoły przed pierwszymi zajęciami - zobowiazany jest przedstawić – wychowawcy
w szkole - pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w programie PNP.
Zgoda pozostaje w szkole.
3.Zajęcia nauki pływania prowadzone będą przez wyspecjalizowaną - 7 osobową kadrę
pedagogiczną MOS zgodnie z ustalonym harmonogramem na I i II półrocze roku szkolnego.
4. Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi w związku z pandemią koronawirusa COVID-19
przed każdym przyjazdem na pływalnie nauczyciel/wychowawca/opiekun zobowiązany
jest sprawdzić stan zdrowia ucznia - zgodnie z obowiązującymi w danej jednostce
procedurami.

II „ Ścieżka Bezpieczeństwa ”
1.Uczniowie przybywają na Krytą Pływalnię – hol główny /ok. 10-15min. przed zajęciami/
pod opieką nauczycieli/wychowawców/ opiekunów wyznaczonych przez szkołę do której
uczęszczają - tym samym odpowiadają za ich bezpieczeństwo i stosowne zachowanie.
2. Każdorazowo nauczyciel/opiekun szkoły zgłasza obecność grupy-podając liczbę uczniów
w kasie biletowej - nie wiekszą niż 15 osób/ na 1 nauczyciela pływania następnie, wszyscy
pozostawiają okrycia wierzchnie oraz zmieniają obuwie w szatni / na korytarzu pod opieką
nauczycieli/wychowawców wyznaczonych przez szkołę.
3. Nauczyciel/opiekun szkoły pobiera w kasie biletowej opaski-wejściowe do szafek,
następnie wchodzi z grupą do przebieralni wyznaczonej przez MOSiR, gdzie uczniowie
przebierają się w stroje kąpielowe pod opieką nauczycieli/wychowawców wyznaczonych
przez szkołę - obowiązuje strój, klapki, ręcznik oraz czepek dla dziewcząt - wskazane są
również okulary. O liczbie nauczycieli/opiekunów w szatni decyduje MOSiR.
4. Uczniowie pod opieką nauczycieli/wychowawców wyznaczonych przez szkołę przechodzą
do pomieszczeń z prysznicami, gdzie odbierani są - po przeliczeniu uczniów - przez
nauczyciela Dyżunego pływania MOS oraz myją się przed zajęciami - zgodnie z zasadami
MOSiR.
5. Przed każdymi zajęciami nauczyciel pływania rozpoczyna lekcje - przepisami BHP,
regulaminem pływalni, zasadami bezpieczeństwa oraz tematyką obowiązującą na zajęciach.

W przypadku złego zachowania i łamania przez ucznia regulaminu pływalni MOSiR lub
MOS oraz zasad BHP – uczeń będzie przekazany nauczycielowi/opiekunowi szkoły, co
może skutkować – skreśleniem z zajęć.
6. Nauczyciele pływania sprawdzają
obecność uczniów zapisanych w dziennikach
lekcyjnych, przeliczają stan osobowy i rozpoczynają zajęcia wg toku lekcyjnego.
7. Korzystanie z toalety w czasie zajęć - tylko na niecce basenowej - pojedyńczo pod
nadzorem nauczyciela pływania i ratownika.
Jeżeli w trakcie zajęć – uczeń z różnych innych przyczyn będzie musiał opuścić nieckę
pływalni – opiekę nad nim przejmuje ponownie nauczyciel wyznaczony przez szkołę.
8. Po zakończeniu zajęć grupy ćwiczebne ustawiają się na zbiórkę , zostają przeliczone przez
nauczycieli pływania i odprowadzone do pomieszczeń z prysznicami, tam się myją i zostają
przekazani pod opiekę nauczycieli/wychowawców wyznaczonych przez szkołę.
9. Uczniowie ubierają się w przebieralni, następnie przechodzą na hol przeznaczony do
suszenia włosów pod opieką nauczycieli/wychowawców wyznaczonych przez szkołę.
10. Opiekun oddaje do kasy biletowej pobrane opaski-wejściowe , następnie zmieniają
obuwie i odbierają pozostawione rzeczy z szatni okryć
wierzchnich pod opieką
nauczycieli/wychowawców wyznaczonych przez szkołę.
III DODATKOWE USTALENIA
1.Za szkody powstałe w wyniku działań uczniów w pomieszczeniach basenowych odpowiada
nauczyciel/opiekun danej szkoły.
2.Uczniowie , którzy nie uczestniczą w zajęciach pozostają pod opieką opiekuna szkoły w
wyznaczonej strefie przez MOSiR / hol główny lub trybuna/ .
3.W sytuacjach złego samopoczucia ucznia lub niestosownego zachowania będącego
zagrożeniem bezpieczestwa uczniów – nauczyciel pływania natychmiast powiadamia –
ratownika , nauczyciela/opiekuna szkoły lub kierownika pływalni.
4.Uczniowie zawsze opuszczają pływalnię MOSiR pod opieką nauczycieli/wychowawców
wyznaczonych przez swoją szkołę.
5.Uczniowie, którzy nie zostali ujęci przez szkołę na liście osób - nie mogą uczestniczyć na
zajęciach. Każdorazowa zmiana osobowa musi być zgłoszona przez szkołę na piśmie
skierowanym do nauczyciela pływania prowadzącego daną grupę. Wskazany jest kont.
telefoniczny - nauczyciel szkoły / nauczyciel pływania.
6. W sytuacjach niebezpiecznych - zagrożenia życia – obowiązują procedury postępowania
zgodnie z Regulaminem pływalni.
7. Z treścią Regulaminu MOS oraz MOSiR należy zapaznać nauczyciela/wychowawcę oraz
opiekuna każdej grupy w szkole.

Elbląg dnia 01.09.2020r.

Dyrektor
MOS w Elblągu

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKTACH MOSiR ELBLĄG
w związku z pandemią koronawirusa i COVID-19
(od 01.09.2020r. do odwołania)

I.

KRYTA PŁYWALNIA - UL. ROBOTNICZA

1. Za przestrzeganie obowiązujących zasad odpowiada opiekun grupy.
2. Przed przyjazdem grupy uczestnicy sprawdzani są w zakresie zdrowia zgodnie z
obowiązującymi w danej jednostce procedurami.
3. Do obiektu każda osoba wchodzi w masce lub przyłbicy. Zakrycie twarzy zdejmowane jest
dopiero w szatni.
4. Odzież wierzchnią grupa zostawia w jednym segmencie szafek.
5. Przed wejściem przez bramki wejściowe wszystkie osoby obowiązkowo dezynfekują ręce.
6. Każda z grup przebiera się w odrębnej szatni.
7. Przed wejściem do hali basenowej każdy z uczestników obowiązkowo musi umyć ciało
mydłem.
8. Po wyjściu z toalety każdorazowo należy zdezynfekować ręce.
9. W szatni po zajęciach należy ponownie założyć maski lub przyłbice. Uczestnik nosi zakrycie
ust i nosa w suszarkowni, holu głównym, aż do opuszczenia obiektu.
10. Nie przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może spowodować nie wpuszczenie
grupy kolejnym razem.

II.

KRYTE LODOWISKO „ HELENA ” – UL. KAROWA

1. Za dopilnowanie obowiązujących zasad odpowiada opiekun grupy.
2. Przed przyjazdem grupy uczestnicy sprawdzani są w zakresie zdrowia zgodnie z
obowiązującymi w danej jednostce procedurami.
3. Do obiektu każda osoba wchodzi w masce lub przyłbicy. Zakrycie twarzy zdejmowane jest
dopiero w szatni.
4. Przed wejściem do holu krytego lodowiska wszystkie osoby mają obowiązek
zdezynfekowania rąk.
5. Każda z grup przebiera się w wyznaczonej strefie na krytym lodowisku.
6. Po wyjściu z toalety każdorazowo należy zdezynfekować ręce.

7. Po opuszczeniu tafli lodowiska, w wyznaczonej strefie należy ponownie założyć maskę lub
przyłbicę. Uczestnik nosi zakrycie ust i nosa w hali lodowiska, aż do opuszczenia obiektu.
8. Nie przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa spowodować może nie wpuszczeniem
grupy kolejnym razem.

III.

TOR WROTKARSKO - ŁYŻWIARSKI „KALMAR” UL. AGRYKOLA
1. Za dopilnowanie obowiązujących zasad odpowiada opiekun grupy.
2. Przed przyjazdem grupy uczestnicy sprawdzani są w zakresie zdrowia zgodnie z
obowiązującymi w danej jednostce procedurami.
3. Przed wejściem na teren obiektu wszystkie osoby mają obowiązek zdezynfekowania rąk.
4. Uczestnicy wchodzą na obiekt głównym wejściem, a wychodzą wyjściem ewakuacyjnym.
5. Po wyjściu z toalety każdorazowo należy zdezynfekować ręce.
6. Przed opuszczeniem obiektu wyjściem ewakuacyjnym uczestnicy dezynfekują ręce.
7. Nie przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa spowodować może nie wpuszczeniem
grupy kolejnym razem.

DYREKTOR
MOSiR w ELBLĄGU

