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                                                   Gniezno, dn. 20.05.2020r. 

 

Zasady korzystania z obiektu sportowego podczas testów sprawności fizycznej 

w Szkole Podstawowej nr 7 w Gnieźnie 

 

I. Opracowano na podstawie: 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 878) 

 Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych (https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-

mz-i-men) 

 

II. Postanowienia ogólne: 

1. W dniach 9-10.06.2020r. odbędą się na terenie obiektu sportowego Szkoły Podstawowej nr 7 testy 

sprawnościowe, będące elementem procesy rekrutacyjnego do klasy IV oddziału sportowego o profilu 

piłka nożna chłopców i piłka ręczna dziewcząt. 

2. Testy z zakresu piłki nożnej odbędą się 9.06.2020r. o godz. 15.00 w grupie 11 osób. 

3. Testy z zakresu piłki ręcznej odbędą się 10.06.2020r. o godz. 15.00 w dwóch grupach 7+8 osób. 

4. Rodzice, którzy włożyli wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego zobowiązani są do 

dostarczenia podczas testów podpisanego oświadczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1, że 

wyrażają zgodę na udział swojego dziecka w testach i nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. 

 

III. Zasady korzystania z obiektów i przeprowadzenia testów: 

1. Szkoła Podstawowa nr 7 jest uprawniona do weryfikacji liczby osób korzystających z obiektu. Jedna 

grupa z opiekunem nie może przekraczać 14 osób. 

2. Kandydat przychodzi w stroju sportowym, ponieważ ze względów sanitarno-epidemiologicznych 

wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą). 

3. Wprowadza się zakaz wstępu na teren boiska innym osobom poza kandydatami do oddziału sportowego 

(rodzic/opiekun prawny itp.). 

4. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając 

obiekt. 

5. W testach może wziąć udział wyłącznie kandydat zdrowy, bez objawów chorobowych. W zajęciach nie 

może uczestniczyć kandydat, który objęty jest kwarantanną lub izolacją albo mający objawy choroby 

zakaźnej. 

6. Dziecko może być przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa 

osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły. 

7. Przed wejściem na obiekt zostanie przeprowadzony pomiar temperatury. Temperatura jest mierzona 

termometrem bezdotykowym, który jest dezynfekowany po użyciu w każdej grupie. 

8. W sytuacji stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych, dziecko będzie odizolowane w 

osobnym pomieszczeniu – gabinecie higienistki szkolnej. Nauczyciel bez zbędnej zwłoki zgłasza 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men


Dyrektorowi szkoły stwierdzenie objawów chorobowych oraz natychmiast powiadamia 

rodzica/opiekuna w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

9. Rodzic we własnym zakresie zaopatrzy swoje dziecko w środki ochrony osobistej - jednorazowe 

rękawiczki, osłonę na usta i nos. Podczas trwania zajęć  uczeń  nie jest zobowiązany do używania 

środków ochrony osobistej. Obowiązek zasłaniania twarzy dotyczy momentu dotarcia na obiekt 

sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy. 

10. Rodzic/opiekun jest zobowiązany poinstruować dziecko i zapoznać z powyższymi wytycznymi, aby 

zapewnić bezpieczeństwo swojemu dziecku, innym uczniom, jak i pracownikom szkoły.  

11. W zajęciach nie może uczestniczyć nauczyciel, który objęty jest  kwarantanną lub izolacją albo mający 

objawy choroby zakaźnej. 

12. Nauczyciel po wejściu na teren szkoły dezynfekuje ręce. 

13. Nauczyciel jest zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, osłonę 

na usta i nos. 

14. Nauczyciel zachowuje dystans społeczny między sobą a innymi pracownikami szkoły oraz rodzicami w 

każdej przestrzeni szkoły. 

15. Nauczyciel prowadzący zajęcia dba o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego pomiędzy nim 

a uczniem przy uwzględnieniu  potrzeb ucznia. 

16. Nauczyciel stosuje się do zasad dotyczących: higieny rąk (mycie i dezynfekcja przed i po zajęciach) 

oraz higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem 

lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do kosza i umyć ręce). 

 

IV. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni: 

1. Przy wejściu na boisko szkolne ustawiony zostanie stojak umożliwiający skorzystanie z płynu 

dezynfekującego do rąk. Obowiązek dezynfekowania rąk mają wszystkie osoby wchodzące na obiekt 

sportowy. 

2. Sprzęt sportowy używany podczas zajęć należy zdezynfekować przed i po zakończeniu testów.  

3. Przeprowadzając dezynfekcję, pracownik obsługi jest zobowiązany ściśle przestrzegać zaleceń 

producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie 

czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie 

nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

4. Toalety są na bieżąco dezynfekowane po każdorazowym użyciu przez uczniów. 

5. Pomiaru temperatury dokonuje się z użyciem termometru bezdotykowego, dezynfekowanego po użyciu 

w danej grupie. 

6. Rodzice oczekujący podczas testów na dziecko na terenie szkoły muszą zachować dystans społeczny 

min. 1,5 m.  

7. Nauczyciele i pozostali pracownicy zobowiązani do noszenia maseczek lub przyłbic oraz rękawiczek 

ochronnych w przypadku kontaktu z osobami z zewnątrz: rodzicami. Nauczyciel nie ma obowiązku, ale 

może nosić maseczkę/przyłbicę w trakcie prowadzenia zajęć z uczniami. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

(imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………………… 

(adres zamieszania) …………………………………………………………………………………………… 

w testach sprawności fizycznej organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 7 im. Powstańców 

Wielkopolskich 1918/1919 w Gnieźnie, a także na badanie temperatury mojego dziecka przy wejściu do 

szkoły. Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą utrudnić 

lub uniemożliwić udział w testach, a także:  

• nie ma objawów grypopochodnych (temperatura, kaszel, inne objawy), 

• nie jest objęte kwarantanną, 

• nie miało kontaktu z osobą zarażoną lub będącą na kwarantannie w ciągu ostatnich 14 dni. 

 

W sytuacji potrzeby pilnego kontaktu proszę dzwonić do rodziców/opiekunów prawnych: 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa z 

dzieckiem 

Nr telefonu 

    

    

 

Zobowiązuję się oraz moje dziecko do przestrzegania zasad zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 878) oraz korzystania z obiektów sportowych podczas 

testów sprawności fizycznej zgodnie z zasadami przygotowanymi przez Szkołę Podstawową nr 7 im. 

Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Gnieźnie (załącznik nr 1)  

 

 

……………………………………...                                         .......………………………………. 

  Miejscowość, data                                           Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


