Училище:

Уроците по плуване са съществена част от физическото възпитание и са безплатни за учениците.
В началното училище, в съответствие с учебната програма по Спорт, уроците по плуване за
начинаещи са задължителни през учебната година (в 3-ти или 4-ти клас или през втората година от
фазата на влизане в училище) и обикновено се дават като индивидуални уроци през цялата година.
Броят на обучаващите в група в началното училище е максимум 16 ученика.

Във всички по-нататъшни видове учебни форми може да се предлага плуване в незадължителен
вариант в съответствие с общите насоки, в зависимост от персонала, материалните и локалните
възможности, за да се затвърдят и задълбочат способностите по плуване. Броят на обучаващите се в
група е максимум 18 ученика.

За обучителни групи в общи уроци се прилага брой на обучаващите се в групата в зависимост от
съответния тип училище. Изисквания по отношение на персонала и материалната база са създадени
за всеки отделен случай.
В уроците по плуване се използват само учители с квалификация за преподаване на предмета Спорт,
които са обучени по специфична методика за водене на уроци по плуване и които притежават поне
бронзова значка на германските спасители.

Спомагателният педагогически персонал, учители или други лица, назначени от ръководството на
училището, наблюдават учениците по пътя до басейна и обратно, по обратния път към училище,
докато се преобличат и вземат душ, докато не бъдат предадени на учителя по спорт за началото на
часа.

Учителят по физическо възпитание ръководи уроците по плуване.
Моля, носете следните неща за уроци по плуване:
- Подходящ бански костюм
- Кутия за сапун, сапун, кърпа, гребен
- Хавлиена кърпа или халат
- през студения сезон: шапка или анорак с максимално подплатена качулка
Трябва да се спазват следните разпоредби:
- Трябва да се спазват указанията на преподавателския и надзорния персонал.
- Скачането от ръба на басейна е разрешено само по указание на учителя.
- Тичането по мокрите плочки е опасно и следователно забранено.
- Не се вика силно.
Ако е необходимо, обърнете се за допълнителна информация от училището:

