
Komunikat Rady Rodziców  
w sprawie zajęć basenowych dla klas II i III 

Szanowni Rodzice uczniów klas II i III, 

od dn. 15 września br. w ramach lekcji wychowania fizycznego dla uczniów klas II i III odbywają się zajęcia na pływalni 

w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Polnej 7A. 

Harmonogram zajęć 

W okresie trwania aktualnej umowy Szkoły z OSiR-em, 

tj. do końca bieżącego roku kalendarzowego, zajęcia 

basenowe odbędą się 15-krotnie: 

• wrzesień:  15, 22, 29; 

• październik: 6, 13, 20, 27; 

• listopad: 3, 10, 17, 24; 

• grudzień: 1, 8, 15, 22. 

 

Łącznie: 15 zajęć 

 

 

Godziny zajęć basenowych dla poszczególnych klas: 

Lp. klasa godziny zajęć basenowych 

1. III D 9.00-9.30 

2. III A 9.30-10.00 

3. III B 10.00-10.30 

4. III C 10.30-11.00 

5. II A 11.00-11.30 

6. II B 11.30-12.00 

 

Harmonogram przejazdów

Podobnie jak w roku ubiegłym, przewozy w obydwie strony zapewniać będzie firma Transport Osobowy Jan Łezka, 

której wybór umotywowany jest wieloletnią współpracą ze Szkołą oraz konkurencyjną ofertą. Z przewoźnikiem 

podpisana zostanie stosowna umowa. Ustalono następujący plan przewozów: 

 

Z uwagi na napięty grafik przewozów, Rada Rodziców podkreśla potrzebę ścisłego przestrzegania godzin podanych 

w harmonogramie. Prosimy wychowawców klas i wspomagających ich rodziców o dochowanie punktualności. 

Zwracamy uwagę na fakt, że przewoźnik dysponuje tylko jednym autokarem, przez co sprawna obsługa kolejnych 

sześciu klas jest możliwa wyłącznie przy zachowaniu przez uczestników zajęć odpowiedniej dyscypliny czasowej. 

lp. Klasa Odjazd  
ul. Matejki 

Przyjazd  
ul. Polna 

Przebranie Zajęcia 
basenowe 

Przebranie Odjazd  
ul. Polna 

Przyjazd  
ul. Matejki 

1. III D 8.30 8.45 8.45-9.00 9.00-9.30 9.30-9.45 9.45 10.00 

2. III A 9.00 9.15 9.15-9.30 9.30-10.00 10.00-10.15 10.15 10.30 

3. III B 9.30 9.45 9.45-10.00 10.00-10.30 10.30-10.45 10.45 11.00 

4. III C 10.00 10.15 10.15-10.30 10.30-11.00 11.00-11.15 11.15 11.30 

5. II A 10.30 10.45 10.45-11.00 11.00-11.30 11.30-11.45 11.45 12.00 

6. II B 11.00 11.15 11.15-11.30 11.30-12.00 12.00-12.15 12.15 12.30 



Należy zaznaczyć, że harmonogram ma charakter ramowy, w szczególności przejazdy powrotne mogą trwać krócej 

niż zakładane 15 min., co wydłuży czas na przebranie się i suszenie włosów po zajęciach na pływalni. 

Koszty transportu 

Uzgodniona na rok szkolny 2017/2018 opłata przewozowa dla poszczególnych klas nie uległa zmianie w stosunku 

do lat ubiegłych i wynosi 120 zł za jeden dzień basenowy, tj. za jednorazowy przewóz dzieci na basen i z powrotem 

do szkoły. 

Opłaty należy dokonywać każdorazowo (przed dokonaniem przewozu) w gotówce  u kierowcy autokaru. 

Koszty zajęć 

1. Klasy II:  

Zajęcia na basenie, jako obowiązkowe dla klas II, są bezpłatne. Odpłatny jest jedynie transport 

2. Klasy III  

Zajęcia na basenie, jako fakultatywne dla klas III, są odpłatne. W wyniku przeprowadzonych w ubiegłym roku 

szkolnym konsultacji z rodzicami, wszystkie obecne klasy III opowiedziały się za wyborem odpłatnych zajęć 

basenowych w ramach zajęć wychowania fizycznego w następnej klasie. 

Opłata za jedne zajęcia z wykorzystaniem jednego toru wynosi 50,20 zł na klasę. Klasy A, B, C korzystać będą  

na zajęciach z trzech torów, klasa D z dwóch. Poniżej przedstawione zostały koszty zajęć dla poszczególnych klas  

w terminie do końca roku kalendarzowego: 

 Klasy A, B, C: 

• wrzesień:  451,80 zł 

• październik: 602,40 zł 

• listopad: 602,40 zł 

• grudzień: 602,40 zł 

 

Łącznie: 2 259,00 zł 

Klasa D: 

• wrzesień:  301,20 zł 

• październik: 401,60 zł 

• listopad: 401,60 zł 

• grudzień: 401,60 zł 

 

Łącznie: 1 506,00 zł 

 

Koszty w przeliczeniu na ucznia kształtują się następująco: 

Klasa A (24 uczniów): 

• wrz.: 451,80 /24= 18,83 zł/ucz. 

• paźdz.: 602,40 /24= 25,10 zł/ucz. 

• list.: 602,40 /24= 25,10 zł/ucz. 

• grudz.: 602,40 /24= 25,10 zł/ucz. 

 

Łącznie: 94,13/ucznia 

Klasy B, C (po 25 uczniów): 

• wrz.: 451,80 /25= 18,07 zł/ucz. 

• paźdz.: 602,40 /25= 24,10 zł/ucz. 

• list.: 602,40 /25= 24,10 zł/ucz. 

• grudz: 602,40 /25= 24,10 zł/ucz. 

 

Łącznie: 90,36/ucznia 

Klasa D (16 uczniów): 

• wrz.: 301,20 /16= 18,83 zł/ucz. 

• paźdz.: 401,60 /24= 25,10 zł/ucz. 

• list.: 401,60 /24= 25,10 zł/ucz. 

• grudz.: 401,60 /24= 25,10 zł/ucz. 

 

Łącznie: 94,13/ucznia

Rada Rodziców zwraca się z uprzejmą prośbą o regulowanie należności za zajęcia przez skarbnika klasowego lub inną 

wyznaczoną osobę w sekretariacie u Pani Izabelli Kosior, w trybie comiesięcznym lub jednorazowo za cały okres 

umowy (do końca grudnia) z góry. 


