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Học bơi là một phần thiết yếu của giờ học thể thao và miễn phí cho học sinh.
Ở trường tiểu học, theo chương trình giờ học thể thao thì học bơi dành cho người mới bắt đầu là bắt buộc trong
một năm học (ở năm học lớp 3 hoặc lớp 4 hoặc trong năm thứ hai của giai đoạn nhập học) và thường được học
trong các giờ học riêng lẻ quanh năm. Số lượng nhóm học tập trong trường tiểu học tối đa là 16 học sinh.
Ở tất cả các loại hình trường trung học đều có thể tổ chức dạy bơi trong khu vực tự chọn theo hướng dẫn chung,
tùy theo khả năng cá nhân, vật chất và địa phương nhằm củng cố và nâng cao năng lực bơi lội. Quy mô nhóm học
tập tối đa là 18 học sinh.
Quy mô nhóm áp dụng cho các nhóm học tập chung ở trường tương ứng.
Đối với trường hợp cá nhân đặc biệt, các điều kiện cá nhân và vật chất được đáp ứng đầy đủ.
Chỉ những giáo viên dạy bơi có trình độ giảng dạy môn thể thao mới được sử dụng trong giờ học bơi; họ đã được
đào tạo về phương pháp đặc thù của giờ học bơi và là những người có ít nhất huy hiệu Cứu sinh của Đức bằng
đồng.
Các nhà sư phạm, giáo viên hoặc người khác do ban giám hiệu nhà trường ủy nhiệm sẽ giám sát các học sinh
trên đường hoặc trên các chuyến xe chở học sinh đến bể bơi, trên đường hoặc trên các chuyến xe trở lại trường,
trong khi thay quần áo và tắm cho đến khi các cháu được giao cho giáo viên thể thao vào đầu giờ học.
Giáo viên thể thao chịu trách nhiệm giám sát trong giờ học bơi.

Những đồ đạc sau đây phải mang theo cho giờ học bơi:
- quần áobơi phù hợp
- hộp xà phòng, xà phòng, khăn lau, lược
- khăn tắm hoặc áo choàng tắm
- Vào mùa lạnh: mũ hoặc anorak với mũ trùm đầu có lót
Các quy định sau đây nhất thiết phải được tuân thủ:
- Phải nhất thiết tuân theo hướng dẫn của giáo viên hoặc người giám sát.
- Chỉ được phép nhảy từ mép hồ bơi sau khi được hướng dẫn từ giáo viên.
- Chạy trên đá ướt là nguy hiểm và do đó bị cấm.
- Không được hét to.
Nếu cần thiết, thông tin thêm từ trường:
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