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KLASA SPORTOWA 

  

Szanowni Państwo, 

W związku z planowanym przeprowadzeniem prób sprawności fizycznej do klasy 1 

sportowej w dniu 4 kwietnia lub 6 kwietnia i zapewnieniem zdrowych i bezpiecznych 

warunków pozwalających na przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów 

do klasy pierwszej, prosimy Państwa o zapoznanie się z wytycznymi i procedurami 

organizacyjnymi dotyczącymi przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, które 

znajdują się poniżej. 

Testy odbędą się :  

w dniu 4 kwietnia br. tj. poniedziałek w godzinach 16.00-17.00 w trzech grupach po  

max. 5 kandydatów w każdej grupie 

1 grupa godz. 16.00-16.20  5 kandydatów 

2 grupa godz. 16.20-16.40  3 kandydatów 

3 grupa godz.16.40-17.00 5 kandydatów 

w dniu 6 kwietnia br. tj. środa w  godzinach 16.00-17.00 w trzech grupach po max. 5 

kandydatów  

w każdej grupie 

1 grupa godz. 16.00-16.20  5 kandydatów 

2 grupa godz. 16.20-16.40  3 kandydatów 

3 grupa godz.16.40-17.00 5 kandydatów 
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1. Do próby przystąpić może wyłącznie kandydat zdrowy, bez objawów 

chorobowych, posiadających bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony 

orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, 

które należy przedstawić przed przystąpieniem kandydata do próby 

sprawności fizycznej. Jeśli nie posiadają Państwo takiego orzeczenia 

lekarskiego na czas testów należy poinformować nauczyciela. Orzeczenie 

należy dostarczyć w terminie późniejszym do sekretariatu szkoły.  

2. Rodzice/ opiekunowie prawni, którzy dostarczyli orzeczenie lekarskie podczas 

składania dokumentów nie musza ponownie  dostarczać takiego orzeczenia. 

3. Prosimy o punktualne przyjście na wyznaczona godzinę. 

4. Dziecko/ kandydat przychodzi już ubrany w strój sportowy (przebiera buty). 

5. Dziecko odbierane jest przez nauczyciela sprzed szkoły wraz z jednym 

rodzicem/opiekunem. 

6. Przy wejściu obowiązkowa jest dezynfekcja rąk. 

7. Dziecko i rodzic w trakcie przejścia do sali gimnastycznej musza zakrywać nos i 

usta. 

8. Rodzic oczekuje na dziecko w łączniku sportowym lub wyznaczonym miejscu. 

Rodzic  nie wchodzi do strefy prowadzonych prób. 

9. Podczas wykonywania testów sportowych dzieci nie mają obowiązku 

zakrywania ust i nosa. 

10. Po wykonanym ćwiczeniu sprzęt jest dezynfekowany. 

11. Po wykonaniu testów sprawnościowych nauczyciel odprowadza dziecko do 

opiekuna/rodzica. 

 


