Szanowni Rodzice,
Poniżej przedstawiamy ważne informacje dotyczące organizacji testów sprawnościowych
do czwartej klasy sportowej w roku szkolnym 2021/2022 o następujących profilach:
• siatkówka – dziewczęta,
• badminton – chłopcy

Termin przeprowadzenia testów: 6 maja 2021 r. godzina 15.00
Miejsce przeprowadzenia testów: hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 30,
ul. Kawęczyńska 2 (wejście od ulicy Korsaka).
Do prób sprawnościowych przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia
potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (autorzy programów
szkoleniowych dopuszczają, w wyjątkowych sytuacjach, udział dziecka w testach na podstawie
oświadczenia Rodzica – druk oświadczenia przekażemy opiekunom bezpośrednio przed testem).
Testy będą przeprowadzone w warunkach reżimu sanitarnego z zachowaniem następujących zasad:
Dzieci przy wejściu do budynku szkoły są zobowiązani do dezynfekcji rąk.
Przebywających na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek oraz zachowanie dystansu.
Kandydaci korzystają z szatni sportowych przy hali z zachowaniem reguł sanitarnych.
Na halę sportową dzieci wchodzą już bez maseczek i przechodzą pod opiekę trenerów.
Wszystkie przybory i sprzęt sportowy wykorzystywany podczas testów podlegają dezynfekcji.
Osoby przeprowadzające testy zobowiązane są również do przestrzegania zasad sanitarnych
(dezynfekcja, dystans, maseczka).
7. Uczestnicy testów powinni posiadać strój oraz obuwie sportowe (na nie ślizgającej się podeszwie).
Prosimy również o zabranie wody do picia (w podpisanej/oznaczonej butelce lub bidonie).
8. Rodzice nie będą mieli możliwości udziału w testach i wejścia do budynku szkoły.
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Przewidywany czas na przeprowadzenie prób sprawności to 1 godzina.

W przypadku pytań lub braku możliwości uczestniczenia w testach w zaproponowanym terminie lub
godzinach bardzo prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 603 606 284).

Poniżej prezentujemy harmonogram kolejnych działań rekrutacyjnych.
Ogłoszenie wyników testów sprawnościowych: 10.05.2021 r. godz. 15.00
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do klasy IV: 11.05.2021 r. godz. 15.00
Potwierdzenie woli nauki w klasie IV sportowej : 11-14.05.2021 r. do godz. 16.00 *
Opublikowanie list przyjętych do klas IV sportowych: 17.05.2021 r. godz. 15.00

* druk potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy sportowej przekażemy kandydatom podczas prób
sprawności fizycznej

