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SEZON	PŁYWACKI	2021/2022	W	SP	5	W	PYSKOWICACH	 
INFORMACJE	SZCZEGÓŁOWE	

	 	

Szanowni rodzice, w związku z zagrożeniem epidemicznym, na podstawie „Procedur 

bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie szkoły podstawowej nr 5 w Pyskowicach” 

informujemy, że na terenie szkoły obowiązują czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostki 

oświatowej. W związku z powyższym prosimy, aby rodzice / opiekunowie dzieci biorących udział  

w naszych zajęciach nie wchodzili do szkoły, gdy dziecko jest już samodzielne. Jeżeli zachodzi 

konieczność wejścia do szkoły to należy zachować szczególne środki ostrożności oraz zalecenia reżimu 

sanitarnego, w szczególności: 

• Obowiązkowa dezynfekcja rąk (udostępnione są dla Państwa środki po wejściu do szkoły). 

• Zachowanie 1,5 m dystansu. 

• Zakrycia nosa i ust – maseczka obowiązuje wszystkich. Maseczkę dzieci mogą zdjąć dopiero 

wychodząc z szatni do strefy natrysków i na plażę basenową. Po lekcji dzieci wchodząc ze 

strefy natrysków do szatni ponownie zakładają maseczki.  

• Ograniczone przemieszczanie się po szkole (prosimy, aby rodzice / opiekunowie dzieci po 

udzieleniu dzieciom pomocy przy przygotowaniu się do lekcji opuściły obiekt i kilka minut 

przed końcem lekcji ponownie przyszły do szatni).  

Wszystkie dodatkowe informacje związane ograniczeniami na terenie szkoły znajdują się  

w przedmiotowym  dokumencie „Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na 

terenie szkoły podstawowej nr 5 w Pyskowicach”. Poniżej udostępniam Państwu link do 

dokumentu: 

(https://sp5pyskowice.pl/images/procedury/Procedury.pdf).  

Sprawy organizacyjne 

ü Sezon pływacki 2021/2022 rozpoczyna się 20-24.09.2021 r., a kończy 13-15.06.2022 r. 

ü Zajęcia nauki pływania w Pyskowicach organizowane są w Szkole Podstawowej nr 5 przy  



ul. Szkolnej 2 wg harmonogramu umieszczonego na stronie www.swimworld.pl  

w zakładce Dokumenty.  

ü Grupy pływackie zostały utworzone biorąc pod uwagę stopień zaawansowania i wiek dziecka  

w celu zapewnienia komfortowych warunków nauki.  

ü Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, Państwa dzieci zostały przydzielone do grup pływackich 

zgodnie z przesłaną Państwu wiadomością sms.  

ü Na teren pływalni wchodzimy przez boczne wejście do szkoły, od placu wewnętrznego (poniżej 

na mapce zaznaczyłem Państwu parking oraz dojście do wejścia bocznego). Na teren pływalni 

można wchodzić tylko w obuwiu zmiennym – klapkach basenowych (dotyczy to zarówno dzieci 

jak i rodziców). Aby uniknąć upadku oraz zdarzających się na basenach chorób skórnych nie 

należy chodzić na “bosaka”! Obuwie oraz odzież wierzchnią należy pozostawić w wyznaczonym 

miejscu (po wejściu do szkoły, schodzimy po schodach i po lewej stronie będą ustawione dwa 

stojaki z wieszakami, które będą na bieżąco dezynfekowane).  

ü Na zajęciach obowiązuje strój kąpielowy, czepek oraz klapki. Mile widziane są okularki 

pływackie. Proszę również nie zapomnieć o ręczniku dla dziecka. Sprzęt do nauki i doskonalenia 

pływania (deski, płetwy, „makarony” itp.) zapewnia szkółka pływacka. Na terenie pływalni 

udostępniliśmy dla Państwa suszarki do włosów.  

Opłaty za zajęcia 

Rok szkolny podzielony został na 3 semestry rozliczeniowe. Opłata wnoszona jest z góry  

za dany semestr w formie przelewu na konto bankowe.  

Rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia w roku szkolnym 2020/2021, w związku  

z niezrealizowanymi zajęciami z powodu epidemii odliczają sobie od pierwszej opłaty kwotę 112 zł/os., 

w przypadku rodzeństwa 100 zł/os. (4 lekcje).  

Szkoła pływania nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowanie zajęć ze strony 

uczestnika np. z powodu choroby, wyjazdu, “zielonej szkoły” itp. Istnieje natomiast możliwość 

odrobienia nieobecnej lekcji w tym samym semestrze, po wcześniejszym ustaleniu dostępnego 

terminu z organizatorem zajęć. Powyższe nieobecności można w miarę możliwości zrealizować 

podczas zajęć w Pyskowicach oraz w Gliwicach przy ul. Warszawskiej na pływalni Delfin. Cennik oraz 

terminy płatności znajdują się w harmonogramie na stronie www.swimworld.pl w zakładce Dokumenty. 

Proszę o zapoznanie się przed pierwszymi zajęciami z obowiązującym regulaminem oraz 

harmonogramem zajęć na stronie www.swimworld.pl w zakładce Dokumenty oraz przekazanie 

wszystkich informacji członkom rodziny oraz osobom, które będą przyprowadzać dzieci na zajęcia.  

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.  

Z poważaniem 

Grzegorz Śliwakowski 



 


