
Załącznik nr 2 do Zarządzenia  

Nr 79/2017 Wójta Gminy Kolbudy 

   z dnia 28  sierpnia 2017 r. 

1 
 

Regulamin organizacji wyjazdów dzieci uczęszczających do szkół 
 prowadzonych przez Gminę Kolbudy  

na basen w Łapinie  
w ramach zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018 

 
Rozdział 1 

Cel 
§ 1. 1. Celem wyjazdów na basen jest kształcenie w zakresie zdobywania i rozwijania umiejętności pływania 
uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Kolbudy. 

2. Przez wyjazd na basen rozumie się zorganizowanie przez Gminę Kolbudy: 
1) przejazdu na basen i z powrotem oraz pobyt grup dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych 
przez Gminę Kolbudy na pływalni  w Łapinie, której właścicielem jest firma STI sp. z o. o., 
2) zapewnienie opieki nad dziećmi podczas przewozu oraz pobytu dzieci na pływalni, 
3) zapewnienie na każdą grupę liczącą maksymalnie 15 dzieci 1 opiekuna prowadzącego zajęcia, 
będącego nauczycielem wychowania fizycznego lub instruktorem lub trenerem pływania. 

 
Rozdział 2 

Organizacja wyjazdów 
§ 2. 1. Organizatorem wyjazdów na basen w Łapinie jest Gmina Kolbudy zwana dalej Organizatorem. 

2. W wyjazdach na basen biorą udział dzieci powyżej 7 roku życia uczęszczające do: 
a) Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach, w tym szkoły filialnej  

w Buszkowach, 
b) Zespołu Kształcenia i Wychowania w Lublewie, 
c) Zespołu Kształcenia i Wychowania w Bielkówku, 
d) Szkoły Podstawowej w Pręgowie. 

3. Wyjazdy na basen organizowane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem. 
4. Maksymalna liczba dzieci mogąca jednorazowo brać udział w wyjeździe na basen wynosi 40 osób.  
5. Ustala się następujący limit ilości dzieci uczęszczających na zajęcia na nauki pływania  

z poszczególnych szkół: 
a) Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach wraz ze szkołą filialną  

w Buszkowach – 80 osób, 
b) Zespołu Kształcenia i Wychowania w Lublewie – 15 osób, 
c) Zespołu Kształcenia i Wychowania w Bielkówku – 25 osób, 
d) Szkoły Podstawowej w Pręgowie – 40 osób. 

6. W przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w zajęciach na basenie z poszczególnych szkół będzie 
mniejsza niż limit wskazany w pkt. 5 o kolejności przyjęcia dzieci z list rezerwowych innych szkół decyduje 
Naczelnik Wydziału Oświaty.  

7. W celu optymalnego wykorzystania wolnych miejsc, dopuszcza się zmianę limitu ilości dzieci  
z poszczególnych szkół, a także tworzenie grup mieszanych z różnych miejscowości.  

8. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne i obejmuje koszt przejazdu na basen i z powrotem oraz koszt 
wstępu na pływalnię.  

9. Zasady odpłatności reguluje umowa o prowadzeniu zajęć z nauki i doskonalenia pływania, zawarta 
pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym a Organizatorem, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
regulaminu. 

10. Organizator zapewnia obsługę administracyjno-organizacyjną wyjazdów oraz ponosi koszty z tytułu 
wynagrodzeń opiekunów i koordynatora, który współpracuje ze szkołami, urzędem i rodzicami na każdym 
etapie realizacji zadania. 

 
Rozdział 3 

Zgłaszanie dzieci 
§ 3. 1. Zgłaszanie dzieci uczęszczających do poszczególnych szkół odbywa się osobiście w dniu 
07.09.2017r. od godz. 17:30 do godz. 19.00 w sekretariatach :   

a) Zespołu Kształcenia i Wychowania w Lublewie; 
b) Zespołu Kształcenia i Wychowania w Bielkówku; 
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c) Szkoły Podstawowej w Pręgowie; 
d) Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach (w tym dla uczniów szkoły 

filialnej w Buszkowach).  
2. Każdy rodzic/opiekun prawny może zapisać tylko własne dzieci bądź dzieci będące pod jego opieką 

prawną. 
3. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zgłaszanych do udziału w zajęciach na basenie składają podanie, 

którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz podpisują umowę o prowadzeniu zajęć 
z nauki i doskonalenia pływania, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

4. W pierwszej kolejności zapisywane są dzieci, które nie uczęszczają na zajęcia na basenie w ramach 
zajęć wychowania fizycznego. 

5. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń. 
6. Zaległość na dzień składania podania w zapłacie zobowiązania z tytułu udziału dziecka w zajęciach na 

basenie w poprzednich latach, wyklucza możliwość zapisania dziecka na ww. zajęcia w roku szkolnym 
2017/2018. 

7. Listy dzieci zakwalifikowanych do udziału w zajęciach oraz listy rezerwowe wraz z dokumentacją 
Dyrektorzy Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach, Zespołu Kształcenia  
i Wychowania w Lublewie, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Bielkówku  oraz Szkoły Podstawowej  
w Pręgowie przekazują do Naczelnika Wydziału Oświaty do dnia 11.09.2017 r. 

 
Rozdział 4 

Obowiązki rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczestniczących  
w wyjazdach na basen 

§ 4. 1. Ustala się następujące punkty zbiorcze do odbierania dzieci w celu przewozu na basen i z powrotem 
do odbioru dzieci przez rodziców: 

a) na przystanku autobusowym przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego  
w Kolbudach, 

b) na przystanku autobusowym przy Ośrodku Zdrowia w Kolbudach, 
c) na przystanku autobusowym przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Lublewie, 
d) na przystanku autobusowym przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Bielkówku, 
e) na przystanku autobusowym przy Szkole Podstawowej w Pręgowie. 

2. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do punktu zbiorczego przed wyjazdem na basen, do momentu 
przyjazdu autobusu zabierającego dzieci na pływalnię oraz w drodze powrotnej od chwili opuszczenia 
przez dzieci autobusu  
w punkcie zbiorczym, po powrocie z basenu do domu odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie dziecka.  

3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczestniczących w zajęciach na basenie zobowiązani  
są do wyposażenia dzieci w kąpielówki lub strój kąpielowy, czepek, klapki, mydło i ręcznik. 

 
Rozdział 5 

Rezygnacja z udziału w zajęciach na basenie 
 § 5. 1. Dopuszcza się rezygnację z udziału w zajęciach na basenie na podstawie pisemnego wniosku 
rodzica/opiekuna prawnego złożonego w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza dziecko, w terminie nie 
późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca, z którym następuje rezygnacja. Złożenie informacji 
 o rezygnacji, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu,  w terminie krótszym niż 7 dni 
nie zwalnia z obowiązku uregulowania opłaty za następny miesiąc. 

2. Informację o złożonej przez rodzica/opiekuna prawnego rezygnacji Dyrektor szkoły przekazuje 
niezwłocznie do Naczelnika Wydziału  Oświaty w Kolbudach. 

3. W przypadku nieregulowania opłat za basen przez okres 2 miesięcy dziecko może zostać skreślone  
z listy uczestników w zajęciach na basenie. 

 
Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 
§ 6. Harmonogram, regulamin wyjazdów na basen oraz wzór umowy o prowadzenie zajęć z nauki  
i doskonalenia pływania dostępne są w Wydziale Oświaty w Kolbudach, a także w sekretariatach: 

a) Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach,  
b) Zespołu Kształcenia i Wychowania w Lublewie, 
c) Zespołu Kształcenia i Wychowania w Bielkówku, 
d) Szkoły Podstawowej w Pręgowie, 

oraz na stronach internetowych szkół i urzędu. 


