Wytyczne i procedury organizacyjne
dotyczące przeprowadzenia prób sprawności fizycznej
dla kandydatów do klasy pierwszej sportowej
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie
Szanowni Państwo,
w związku planowanym przeprowadzeniem egzaminu sprawnościowego do klasy pierwszej
sportowej, w dniu 24 marca br. tj. środa, prosimy o zapoznanie się procedurami organizacyjnymi
dotyczącymi bezpiecznego i zdrowego przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, które znajdują się
poniżej.
Najważniejsze informacje:
1. Testy odbędą się w dniu 24 marca br. tj. w środę od godz. 16:15 w trzech grupach po max. 9
kandydatów w każdej grupie, w odstępach 30 minutowych tj. o godz. 16:15, 16:45, 17:15 – o czym
zostaną Państwo poinformowani telefonicznie przez sekretariat szkoły.
2. Do próby może przystąpić wyłącznie kandydat zdrowy, bez objawów chorobowych, posiadający
bardzo dobry stan zdrowia.
3. Prosimy o przychodzenie punktualnie na wyznaczoną godzinę.
4. Dziecko – kandydat do klasy sportowej przychodzi ubrany w strój do ćwiczeń i obuwie sportowe,
w pełni przygotowany do testu i do panujących warunków zewnętrznych m.in. temperatura.
5. Rodzic oczekuje na dziecko przed wejściem do hali sportowej. Nie ma możliwości wejścia w strefy
prowadzonych prób.
6. Dzieci czekają na trenerów przed wejściem do hali sportowej.
7. Każde dziecko musi mieć maseczkę lub inne akcesoria zakrywające nos i usta (podczas
wykonywania prób może ją zdjąć).
8. Każdemu dziecku przy wejściu będzie mierzona temperatura ciała.
9. Każde dziecko przed wejściem do hali sportowej obowiązkowo musi zdezynfekować ręce.
10. Trenerzy przeprowadzający test będą ubrani w maseczki i rękawiczki ochronne.
11. Sprzęt używany do testowania (klocki, materace, ławeczka) zostanie każdorazowo
zdezynfekowany.
12. Podczas przeprowadzania testów dzieci będą oddalone od siebie w odległości minimum 2
metrów.
13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdających, ustala się odrębne wejście na halę (od strony
parkingu) i wyjście z hali sportowej (od strony boiska wielofunkcyjnego).
14. Wszystkie próby zostaną przeprowadzone zgodnie z załącznikiem - Test sprawności,
umieszczonym w oddzielnym linku.

