REGULAMIN DOBORU UCZNIA
NA ZAJĘCIA NAUKI PŁYWANIA
SZKOŁA PODSTAWOWA
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KIELNIE
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie
dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. 2011
nr 175 poz. 1042)

Rozdział I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ustala się liczebność uczniów w grupie na fakultecie wychowania fizycznego
realizowanym na pływalni - 11 osób.
2. W każdym roku szkolnym planuje się zajęcia dla uczniów klas IV-tych. Liczba grup
uzależniona jest od ilości klas IV-tych i możliwości finansowych organu prowadzącego.
3. Dla zakwalifikowanych uczniów zajęcia są obowiązkowe jako czwarta godzina
wychowania fizycznego.

Rozdział II.

ZASADY KWALIFIKACJI

1. Kryteria wstępne:
1) Złożenie przez rodziców dziecka oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do nauki pływania i przejazdu autokarem.
2) Pisemne zobowiązanie się rodziców ucznia do punktualnego odbierania swojego
dziecka ze szkoły po powrocie z basenu.
3) Posiadanie przez ucznia niezbędnego wyposażenia: klapki, czepek, ręcznik, strój
kąpielowy /dziewczęta jednoczęściowy/.
4) Zapoznanie się z regulaminem pływalni i zaakceptowanie go przez ucznia
i jego rodziców.
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2. Uczniowie, którzy spełnią wszystkie wymienione wyżej kryteria wstępne podczas
pierwszych zajęć na pływalni przystępują do sprawdzianu, podczas którego nauczyciel
prowadzący zajęcia rozpoznaje umiejętności ucznia.
3. Uczeń jest zobowiązany do wykonania następujących ćwiczeń:
1) poślizg na piersiach,
2) poślizg na plecach,
3) wyławianie przedmiotu z dna niecki basenowej,
4) nurkowanie,
5) pływanie prymitywne.
Dodatkowo oceniane będzie:
1) zachowanie ucznia na pływalni,
2) dbałość o bezpieczeństwo własne i kolegów,
3) podporządkowanie poleceniom nauczyciela i pracowników pływalni,
4) higiena osobista,
5) zdyscyplinowanie.
4. Po pierwszych zajęciach na pływalni nauczyciel prowadzący klasyfikuje uczniów według
obserwowanych umiejętności i zachowań, następnie tworzy grupy o zbliżonym poziomie
umiejętności: początkującą i średniozaawansowaną.
5. Przeprowadzona kwalifikacja zostaje przedstawiona do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 r.
Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie nr 1/2017/2018.
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