
 

 

Procedury związane z przeprowadzeniem prób sprawności fizycznej  

w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do oddziału 

sportowego klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej nr 5  

w Skierniewicach w roku szkolnym 2021/2022  

Z uwagi na problemy związane z uzyskaniem orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza POZ o bardzo 

dobrym stanie zdrowia kandydata, rodzic zobowiązany jest przedłożyć podpisane oświadczenie o braku 

przeciwskazań zdrowotnych syna/córki do przystąpienia dziecka do testów (wzór w zakładce 

REKRUTACJA). W przypadku zakwalifikowania się kandydata, „orzeczenie” musi zostać dostarczone, aby 

przeszedł on pozytywnie proces weryfikacji dokumentów i został przyjęty do oddziału sportowego. 

 

 

 

1. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu:  

a) weryfikuje osoby oraz liczbę korzystających z obiektu ( pierwszeństwo do udziału w teście  

w poszczególnych godzinach mają kandydaci, dla których zarezerwowano termin; kandydaci, którzy  

nie zarezerwowali godziny, będą mogli przystąpić w pierwszym wolnym terminie zgodnie  z kolejnością 

zgłaszania się) 

Zmiana kandydatów przystępujących do testu - co 15 minut. 

 

b) wyłącza osobom korzystającym z obiektu możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) 

- na zbiórce kandydaci są już przebrani w stroje treningowe i w maseczkach, nie ma możliwości korzystania 

z  szatni lub przebieralni. 

c) zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego  

(w trakcie testu na obiekcie, nie mają obowiązku używania maseczek i rękawiczek), 

d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających (dezynfekcji 

podlegają przede wszystkim przedmioty mające bezpośredni kontakt z osobami, które go użytkują),  

 

e) ogranicza kontakt pomiędzy grupami korzystających z obiektu;  

2.  Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt. 

 

Istnieje możliwość zapisania się telefonicznego i rezerwacji wolnych terminów w dzień 

roboczy poprzedzający testy- tel. 468332067. 

Opracowano na podstawie:  

1. ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Poz.367 i 415)Na podstawie art. 

46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) 

2. Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa 

Edukacji Narodowej z dnia 26.06.2020 r. 

 


