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PROCEDURY  
PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO ODDZIAŁU 

SPORTOWEGO W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ COVID-19.  

CEL PROCEDURY:  

1. Celem procedury jest  ustalenie zasad przebywania w szkole kandydatów oddziału sportowego, bezpiecznego przeprowadzenia 

testu sprawności dla kandydatów oddziałów I oraz działania prewencyjne mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się 

wirusa SARS-CoV-2. 

PROCEDURY PRZEPROWADZENIA 

 TESTU OGÓLNEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO  

1. Kandydaci  stawiają się na test ogólnej sprawności fizycznej o wyznaczonej godzinie.  

2. Kandydat wchodzi do szkoły na blok sportowy wejściem F od strony boisk , a wychodzi wyjściem ewakuacyjnym „E”- 

( załącznik nr 1)  

3. Przed wejściem do budynku mierzona jest temperatura, a osoby wchodzące do budynku wpisują się na liście osób 

wchodzących na teren SP 312. 

4. Kandydaci lub opiekunowie, którzy mają objawy chorobowe wskazujące na infekcję dróg oddechowych nie zostaną 

dopuszczeni do testu.  



5. Przez objawy o których mowa w pkt. 4 rozumie się: 

• Podwyższoną temperaturę ciała < 38 st. C 

• Ból głowy i mięśni, 

• Ból gardła, kaszel, 

• Duszności i problemy z oddychaniem, 

• Uczucie wyczerpania, brak apetytu. 

6. Kandydaci i opiekun kandydata mają obowiązek noszenia maseczki zakrywającej nos i usta oraz przed wejściem na blok 

sportowy do dezynfekcji rąk.  

7. W czasie przebywania w szatni, kandydat i opiekun stosuje się do regulaminu szatni sportowej - ( załącznik nr 2)  

8. Na salę wchodzi wyłącznie kandydat  

7.  Na sali gimnastycznej kandydaci przebywają tylko z trenerami przeprowadzającymi test sprawności fizycznej. 

8.  Komisja egzaminacyjna podczas testu przebywa w maseczkach i wchodząc na sale dezynfekują ręce.  

9.  Procedura przeprowadzania testów będzie dostępna na stronie internetowej SP 312. 

10. Osoby, które nie będą stosowały się do w/w zaleceń, nie zostaną dopuszczone do udziału w testach sprawnościowych. 

11. Integralnymi zapisami procedur na bloku sportowym są:   

• załącznik nr 1 - schemat stref, wejścia oraz wyjścia z bloku sportowego  

• załącznik nr 2 - regulamin szatni sportowej 



załącznik nr 1  

Schemat stref, wejść i wyjść na bloku sportowym 
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załącznik nr 2  

REGULAMIN  
KORZYSTANIA Z SZATNI SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 312 

PODCZAS TESTU SPRAWNOŚCI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO 

1. W szatni sportowej mogą przebywać  kandydaci kończący lub rozpoczynający testy sprwanościowe. Zabrania się przebywania 
w szatni innym osobom. Wyjątkiem jest wejście  max. jednego opiekuna.  

2. Kandydaci przebywają w szatniach zgodnie z wyznaczonym harmonogramem przydziału szatni. 

3. Podczas przebywania w szatni należy zachować dystans społeczny, rekomenduje się przebieranie kandydatów w maseczkach. 

5. Opuszczając szatnię kandydaci pozostawiają po sobie porządek i sprawdzają czy nie zostawili swoich rzeczy na wieszakach 
lub pod ławką. Za rzeczy pozostawione w szatni szkoła nie bierze odpowiedzialności. 

6. Każda kandydat jest odpowiedzialny za ład i porządek w szatni. 

7. Nie wolno przekładać rzeczy pozostawionych w szatni przez inne osoby. 

8. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni szkoła nie odpowiada. 

9. Korzystający z szatni będą pociągnięci do odpowiedzialności za wyrządzone szkody. 

10. Prowadzący test lub nauczyciel może wejść do szatni w celu jej sprawdzenia. 



11. Na terenie szatni obowiązuje zakaz: 

-   zaśmiecania szatni, 
-   niewłaściwego korzystania z  umywalek, 
- niewłaściwego zachowania wobec innych uczniów 
- pisania, rysowania po oknach, ścianach, drzwiach i innym wyposażeniu szatni. 

12. O wszelkich przejawach agresji wśród uczniów, zauważonych uszkodzeniach 
wyposażenia szatni, czy innych niepokojących zdarzeniach należy niezwłocznie 
powiadomić osobę prowadzącą test lub nauczyciela. 

13. Przed i po  zakończonym teście wskazane jest dokładne mycie rąk, dezynfekcja.  
 

UWAGA!!!  Sala gimnastyczna oraz przyrządy i przybory wykorzystywane podczas 
testu są dezynfekowane sukcesywnie.  


