
REGULAMIN  
STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY   

PRZEZ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

w HORYŃCU-ZDROJU 

 
 

1. W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz w czasie 
zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostać bez 
nadzoru osób do tego upoważnionych. 

2. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza terenu szkolny w obrębie tej samej miejscowości  
na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego powinien być 
zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 25 uczniów. Przy korzystaniu ze środków 
lokomocji opieka powinna być zwiększona w zależności od  odległości, w wieku uczniów  
i innych potrzeb. 

3. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien 
być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 osób. 

4. Liczebność grup na obozach stałych specjalistyczno-sportowych nie powinna przekraczać 20 
uczestników na jednego wychowawcę (trenera) . 

5. W czasie prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego należy zwracać specjalną uwagę  
na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu uczniów, dobierając 
ćwiczenia o odpowiednim zakresie intensywności. 

6. Uczestnicy zajęć uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinni być zwolnieni 
w danym dniu z wykonywania ćwiczeń i w miarę potrzeby kierowani do lekarza. 

7. Ćwiczenia powinny być przeprowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających 
pełne bezpieczeństwo ćwiczących. 

8. Urządzenia sportowe oraz sprzęt stanowiący wyposażenie sali gimnastycznej i boiska 
szkolnego powinny zapewniać bezpieczne korzystanie z tych urządzeń i sprzętu. Stan 
techniczny i przydatność tych urządzeń i sprzętu powinny być sprawdzone przed każdymi 
zajęciami. 

9. W czasie zajęć na basenie, przed wejściem uczniów do wody, należy sprawdzić, czy  
w miejscu przeznaczonym na naukę pływania jest zapewniona obsługa, gwarantująca  
uczniom bezpieczeństwo. 

10. Podczas nauki pływania uczniowie powinni pozostawać pod stałym nadzorem i obserwacją 
nauczyciela. 

11. Używane na wycieczkach wodnych kajaki i łodzie powinny być wyposażone w odpowiednią 
ilość sprzętu ratowniczego. Uczniowie powinni być przeszkoleni pod kątem umiejętności 
posługiwania się tym sprzętem oraz znajomości zasad obowiązujących na wycieczkach 
wodnych. 

12. Urządzenie dla uczniów ślizgawek i lodowisk na rzekach , stawach, jeziorach jest zabroniona. 
 
 
 
 
Obowiązuje od 01 września 2017r. 

 
Traci moc regulamin z dnia 10 listopada 2010r. 


