UIMAKOULUN OHJEET VANHEMMILLE
Ole lapsesi kanssa ajoissa paikalla. Tarkoitus on päästä alkamisaikaan aloittamaan
siirtyminen pesutiloihin tai isompien lasten ryhmien osalta suoraan uimaopetukseen.
Uimakoulussa käytetään pukeutumistilana ryhmäpukuhuoneita, joka määräytyy
uimaopettajan sukupuolen mukaan Varhaistaito ja alkeisryhmissä. Saattajana voi toimia
ryhmäpukuhuoneeseen asti vanhempi, isovanhempi tai muu saattajana toimiva henkilö.
Vanhemmat lapset käytävät ryhmäpukuhuoneena oman sukupuolen mukaisesti ja siirtyvät
katsomoon odottamaan uima-asu päällä uimaopettajaa.
Saattajan ei tarvitse lähteä mukaan altaalle, vaan uimakoulua katsellaan lasin läpi
kahviosta tai aulasta sekä katsomosta altaa välittömästä läheisyydestä. Tätä kannattaa
miettiä miten lapsi suhtautuu, ettei huomio kiinnity huiskutteluun yms liiaksi pois itse
uimaopetuksesta. Uimaopettaja vastaa ryhmän käyttämisestä altaalla ja tuo lapset takaisin
ryhmäpukuhuoneeseen.
Huolehdi lapselle mukaan uima-asu, pyyhe ja pefletti. Uimalasit tekevät uimisesta
miellyttävämpää ja edes auttavat uimaan oppimista. Pesuaineita ei tarvita.
Ennen ryhmäpukuhuoneeseen menoa on hyvä käydä vessassa, jottei uimakoulun
aikana tarvitse keskeyttää opetusta vessa asioinnin ajaksi. Vessat löytyvä aulasta.
Uimakoulumaksut tulee hoitaa lippukassalla ensimmäisen viikon keskiviikkoon
mennessä. Maksuvälineinä käyvät käteinen sekä pankki- ja luottokortit.
Uimakoulumaksuja ei laskuteta.
Uimakoulumaksu ei sisällä mahdollisuutta jäädä uimaan sen jälkeen, vaan siitä on
suoritettava erillinen kertamaksu. Mikäli lapsi halutaan jäävän esim. vanhempien kanssa
uimaan on siitä maksun lisäksi sovittava erikseen päivittäin uimaopettajan kanssa.
Lapselle on hyvä kertoa, että kuunnellaan ja noudatetaan uimaopettajan ohjeita.
Kerro uimaopettajalle tarvittavilta osin lapsesi sairauksista.
Valokuvaaminen on lähtökohtaisesti kielletty, koska muiden lasten vanhempien
suostumusta ei ole.
Mikäli lapsesi on aiemmin suorittanut jonkin uimakoulun ja saanut siitä uintikirjan, on tämä
kirja on vanhaa mallia. Kaikille tullaan antamaan uudet uintikirjat. Voit säilyttää vanhan
uintikirjan muistona. Uintikirjaan kirjataan vain uudet merkkisuoritukset.
Merkkijärjestelmä ja uimakoulujen nimet ovat iuudistuneet. Näihin voi tutustua
netiisivuillamme kohdassa http://www.kemi.fi/palvelut/liikuntapalvelut/uimahalli/uimakoulut/
Jätä arvoesineet, kuten puhelin kassan tallelokeroon, tai mahdollisuuksien mukaan kotiin.
Mikäli Sinulla on kysyttävää tai olet epävarma, ota rohkeasti yhteyttä uimaopettajaan.
puhelin 040 725 0487 (uinninvalvojat,uimaopettajat) tai 016 259 455 (kassa).

Uimakoulut kokoontuvat samaan aikaan koko uimakoulun ajan maanantaista perjantaihin.
Varhaistaitoryhmä 5 kertaa ja muut ryhmät 10 kertaa kesäkuun ensimmäisillä viikoilla.
Juhannusaattona ei ole uimakoulua ja sen ajankohdan kurssit ovat 9 tai 8 kerran ja
varhaistaitoryhmät 5 kerran mittaisia.

