Procedury przejścia uczniów na lekcję wychowania fizycznego na basen
przy ul. Piłsudskiego oraz na lodowisko przy ul Wojska Polskiego .
1. Jeżeli zajęcia wychowania fizycznego są pierwszymi lekcjami klasy to uczniowie samodzielnie
dojeżdżają na basen przy ulicy Piłsudskiego na tyle wcześnie aby móc rozpocząć lekcje zgodnie
z harmonogramem zająć.
2. Jeżeli zajęcia na basenie są lekcjami środkowymi to klasa wyjeżdżająca na basen przygotowuje
się do wyjścia czekając na nauczyciela wychowania fizycznego w szkole przy wyjściu pod
opieką nauczyciela dyżurującego na parterze .
3. To samo dotyczy zajęć na lodowisku w sezonie zimowym
Klasa wyjeżdżająca na basen lub wychodząca na lodowisko opuszcza teren szkoły po dzwonku
na lekcje tylko pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego i przechodzi do autobusu.
5. Spóźnienie się lub odłączenie od grupy w czasie przejścia do autobusu traktowane jest jako
wagary.
4.

6. Podczas przejazdu autobusem uczniowie powinni być zdyscyplinowani, pamiętając o
podstawowych zasadach bezpieczeństwa swojego i kolegów..
7. Uczniowie wraz z nauczycielem wychowania fizycznego wracają autobusem do szkoły. Jeśli
klasa ma kolejne lekcje wspólnie z nauczycielem udają się do szatni i tam przebywają do
dzwonka na przerwę.
8. Jeśli lekcje wychowania fizycznego odbywające się na basenie są ostatnimi lekcjami w podziale
godzin to uczniowie sami wracają do domu z basenu. Taka sama sytuacja dotyczy zajęć
wychowania fizycznego na lodowisku.
9. Uczniowie zwolnieni długoterminowo, a także czasowo z zajęć na basenie, mają obowiązek
wyjeżdżania na basen jako osoby niećwiczące. Wyjątek stanowią uczniowie, którzy przedstawili
opinię lekarską z wyraźnymi przeciwwskazaniami do przebywania na pływalni. Na podstawie tej
opinii dyrektor może wyrazić zgodę aby uczeń podczas lekcji „basenowej” przebywał w
czytelni. Nagminne zwalnianie z lekcji do domu może skutkować obniżeniem frekwencji co jest
istotne przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej.
10. Jeżeli uczeń zostanie zwolniony przez dyrektora lub nauczyciela na inne zajęcia w szkole na całą
godzinę lekcyjną (lub dwie), pozostaje on wówczas pod opieką tegoż nauczyciela i dołącza do
swojej klasy, gdy uczniowie wrócą po lekcji wf do szkoły (nauczyciel powiadamia o tym
uczącego danego ucznia).
11. Nauczyciele wf mają obowiązek zapoznać uczniów z w/w procedurą podczas lekcji
organizacyjnej na początku każdego nowego roku szkolnego.
12. 16. Rodzice zostają zapoznani z procedurą na zebraniu w klasie pierwszej przez wychowawcę
klasy
13. Uczniom bezwzględnie zabrania się:
- samowolnego opuszczania terenu pływalni i lodowiska podczas zajęć
- indywidualnego oddalania się od grupy znajdującej się pod opieką nauczyciela podczas
powrotu z zajęć.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZACHOWANIA NA BASENIE I NA LODOWISKU
OKREŚLAJĄ ODRĘBNE PRZEPISY

