
WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII 

COVID-19 NA TERENIE BOISKA ORAZ HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 382 W WARSZAWIE NA CZAS TRWANIA TESTÓW 

SPRAWNOŚCIOWYCH DO KLASY IV SPORTOWEJ 

 

1. Do testu sprawności fizycznej może przystąpić tylko zdrowe dziecko. 

2. Dziecko powinno mieć na sobie strój sportowy ( odpowiedni do warunków 

atmosferycznych) , oraz buty sportowe.  

3. Rodzic/prawny opiekun przyprowadzając i odbierając dziecko zobowiązany jest przebywać 

poza terenem szkoły 

4. Rodzic/opiekun prawny przyprowadza dziecko na 10 min przed wyznaczonym czasem 

rozpoczęcia egzaminu. 

5. Rodzice/prawni opiekunowie pozostający przed wejściem na boisko szkolne, bądź przed 

szkołą,  zachowując dystans społeczny. 

6. Rodzic/prawny opiekun przekazuje informację o stanie zdrowia dziecka (krótki wywiad). 

7. Rodzic/prawny opiekun oddaje dziecko pod opiekę nauczycielowi przeprowadzającemu 

egzamin. Nauczyciel w obecności rodzica/opiekuna prawnego mierzy temperaturę 

termometrem bezdotykowym (załącznik nr 1). 

8.  W razie wystąpienia objawów chorobowych (np. temperatura powyżej 37,5°C, wysypka, 

katar, kaszel, duszności oraz ból gardła) nauczyciel ma możliwość odmowy dopuszczenia 

dziecka na testu. 

9. W zależności od warunków pogodowych testy mogą odbyć się na boisku szkolnym bądź w 

hali gimnastycznej. 

10. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zostaną odebrani przez nauczyciela 

prowadzącego testy. 

11. Uczeń może mieć przy sobie butelkę (bidon) z wodą, którą pozostawia w wyznaczonym 

miejscu. 

12. Do testu sprawności fizycznej uczeń przystępuje bez maseczki ochronnej ( maseczkę 

przed testem chowa do przygotowanego woreczka). 

13. Warunkiem dopuszczenia do testu jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej, na 

podstawie której zostanie potwierdzona tożsamość ucznia  ( brak legitymacji dyskwalifikuje 

ucznia) 

14. Uczniowie, którzy do dnia testu nie dostarczyli zaświadczeń lekarskich bądź orzeczeń 

zobowiązani są posiadać je w dniu testu. Brak orzeczenia lekarskiego, (zaświadczenia) 

wyklucza z przystąpienia do testu sprawności fizycznej 



15. Uczniowie przed rozpoczęciem i po zakończeniu testu dezynfekują dłonie.  

16. Nauczyciel prowadzący egzamin ustawia uczniów we wskazanym miejscu, przydzielając 

uczniowi numerek startowy wraz z imieniem i nazwiskiem , który powinien być przyczepiony 

w widocznym miejscu na koszulce. 

17. Przed testem sprawności fizycznej uczniowie wykonują krótką rozgrzewkę według 

poleceń nauczyciela. 

18. Uczestnicy testu sprawności fizycznej podchodzę pojedynczo do każdego zadania.      

(zachowując odpowiednie odległości.) 

19. Wykorzystywany sprzęt jest dezynfekowany po każdym uczestniku..  

20. Po zakończonych testach sprawnościowych uczniowie zostają odprowadzeni do wyjścia 

bądź do świetlicy szkolnej.  
 


