
Wytyczne sanitarno-przeciwepidemiologiczne oraz procedury 

dotyczące organizacji prób sprawności fizycznej dla kandydatów do 

klasy pierwszej sportowej w Szkole Podstawowej nr 55 

Cel procedury: 

Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków pozwalających na przeprowadzenie prób 

sprawności fizycznej kandydatów do klasy pierwszej, w tym ochrona ich zdrowia. 

 

Zakres procedury: 

Określenie zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu kandydatów i ich rodziców/prawnych 

opiekunów. 

 

Do przestrzegania procedury zobowiązani są: 

1. Dyrekcja szkoły. 

2. Nauczyciele/instruktorzy. 

3. Pracownicy obsługi. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka.  

 

Informacje wstępne 

1. W dniu 21 maja 2020r. od godz. 10:30 rozpoczną się próby sprawności fizycznej 

kandydatów do klas 1 sportowych. 

2. W próbie może wziąć udział kandydat, którego prawni opiekunowie złożyli w terminie do 

27 marca br. wniosek o przyjęcie do szkoły. 

3. Do próby może przystąpić wyłącznie kandydat zdrowy, bez objawów chorobowych, 

posiadający bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim 

wydanym przez  lekarza  podstawowej  opieki  zdrowotnej, które należy przedstawić 

przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej.  

4. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy dostarczyli orzeczenie lekarskie dziecka podczas 

składania dokumentów nie muszą ponownie dostarczać takiego orzeczenia. 

5. Próby sprawności fizycznej odbędą się na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej  

nr 55 tj. otwarte obiekty OCSiR – dolne boiska. W przypadku niesprzyjających warunków 

atmosferycznych (opady deszczu) próby odbędą się na obiektach zamkniętych. 

6. Próby sprawności fizycznej będą się obywać w dwóch grupach po max. 8 kandydatów w 

każdej grupie, w odstępach 45 minutowych tj. o godz. 10:30 - 16 kandydatów, 11:15 - 16 

kandydatów, 12:00 – 16 kandydatów, 12:45 – 15 kandydatów. 

7. W celu zapisania dziecka-kandydata na wybraną godzinę należy skontaktować się z 

sekretariatem szkoły na nr 91 482 00 78 w godzinach  9:00 – 15:00 do dnia 19 maja 

br. 

8. Kandydaci na testy są przyprowadzani/odbierani przez jednego, zdrowego 

rodzica/opiekuna prawnego. 

9. Wytyczne określają działania, które minimalizują możliwość zakażenia, ale mimo 

wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować 

ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic/prawny opiekun decydując się na udział 

dziecka w próbach sprawności fizycznej oświadcza, iż został poinformowany o ryzyku, na 

jakie jest narażone zdrowie jego dziecka i najbliższej rodziny. 

10. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia, rodzic/opiekun prawny dziecka 

– zdaje sobie sprawę, iż zarówno rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane 

na 14-dniową kwarantannę. 



11. Prosi się o zachowanie dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników, jak i innych 

dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m oraz stosowanie się do regulaminów OCSiR 

oraz rekomendacji i zaleceń obsługi obiektów. 

 

Procedury organizacyjne 

 

1. Na terenie obiektów obowiązuje obowiązek zasłaniania twarzy, wyjątek stanowi tylko 

kandydat wykonujący w danym momencie próbę sprawności fizycznej. 

2. Kandydaci przychodzą już ubrani w strój i obuwie sportowe, są w pełni przygotowani do 

testu i do panujących warunków zewnętrznych m.in. temperatura. 

3. Po zgłoszeniu dziecka na określoną godzinę, rodzic/opiekun prawny przyprowadza 

kandydata na dolne obiekty sportowe SP55 (schemat poniżej). 

4. Instruktor weryfikuje dane kandydata i po wypełnieniu karty naborowej oraz dokonaniu 

pomiaru wagi i wzrostu kieruje kandydata w strefę prowadzonych prób. 

5. Rodzic oczekuje na dziecko przed wejściem na ogrodzony obiekt. Nie ma możliwości 

wejścia w strefy prowadzonych prób. 

6. Przed wejściem na obiekt kandydatowi zostanie przeprowadzona obowiązkowa 

dezynfekcja rąk. 

7. Po zakończonych próbach kandydat udaje się do rodzica/prawnego opiekuna i opuszcza 

obiekty. 

8. Rodzice i opiekunowie oczekujący na dzieci zachowują dystans społeczny w odniesieniu 

do pracowników, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszących min. 2 m. 

9. Nauczyciele/instruktorzy przeprowadzający próby sprawności fizycznej są wyposażeni 

w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos. 

10. W przerwie pomiędzy poszczególnymi grupami następuje dezynfekcja obiektu i sprzętu. 

11. Lista kandydatów którzy przeszli pozytywnie próby sprawności fizycznej będzie 

opublikowana zgodnie z przyjętym terminarzem. 

 

 

 

 


