
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ  

DLA KANDYDATEK DO KLAS MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

W ZESPOLE SPORTOWYCH SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GDYNI  

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMCZNĄ COVID-19 

 

§ 1 

CEL PROCEDURY 

1. Procedura ma zapewnid higieniczne warunki pobytu kandydatek do klasy mistrzostwa 

sportowego w gimnastyce artystycznej w ZSSO w Gdyni podczas testu sprawności fizycznej 

oraz chronid przed rozprzestrzenianiem się choroby. 

2. Zapewnienie bezpieczeostwa uczniom oraz pracownikom szkoły podczas przeprowadzania 

testów sprawności fizycznej w związku ze stanem pandemicznym (COVID-19). 

3. Ustalenie zasad bezpiecznego przeprowadzenie testu i maksymalne zabezpieczenie 

kandydatek , komisji egzaminacyjnej oraz pracowników szkoły przed koronawirusem. 

§ 2 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Wirus przenosi się: 

 Bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające w 

trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą byd bezpośrednią przyczyną zakażenia. 

Odległośd 2 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna 

Pod warunkiem, ze osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumieo 

wydzieliny oddechowej Pod ciśnieniem), 

 Pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kaszlu czy kichania) 

przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem 

człowieka, ulega dezaktywacji po kilku – kilkunastu godzinach. 

2. Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową, dlatego jest wrażliwy na 

wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, 

że łatwo go inaktywowad środkami czystości. 

§ 3 

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

1. Test sprawności fizycznej dla kandydatek do klas mistrzostwa sportowego przy ZSSO 

odbędzie się na sali gimnastycznej do koszykówki: 

a.  11.0.2021 r. o godzinie 18:00 – do SSP nr 14 

b.  08.06.2021 r. o godzinie 17:00 – do VII SLO.  

2. Kandydatki mają obowiązek stawid się  na test sprawności fizycznej 15 minut przed 

wyznaczoną godziną testu. 

3. Kandydatki wchodzą pojedynczo do budynku szkoły wejściem od obiektów sportowych przy 

ulicy Władysława IV. 

4. Kandydatki mają obowiązek posiadania maseczki oraz rękawiczek ochronnych.  Wchodząc do 

szkoły muszą mied zakryte nos, usta i dłonie. 

5. Uczestników testu sprawności fizycznej obowiązuje zachowanie dystansu, minimum 2 

metrów od siebie przed wejściem do szkoły jak również na jej terenie. 



6. W czasie testu sprawności fizycznej rodzice lub opiekunowie prawni pozostają poza 

budynkiem szkoły. 

7. Ze względów sanitarnych zabrania się korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego z wyjątkiem 

WC. Dostępna będzie 1 toaleta, z której kandydatki będą mogły skorzystad z zachowaniem 

rygoru sanitarnego. 

8. Podczas testu sprawności fizycznej na sali gimnastycznej przebywad mogą tylko kandydatki 

oraz członkowie komisji egzaminacyjnej. 

9. Tylko kandydatki oraz komisja egzaminacyjna i w uzasadnionych sytuacja pracownik obsługi 

lub przedstawiciel dyrekcji szkoły może wejśd na salę, gdzie odbywa się test sprawności 

fizycznej. 

10. Po wejściu na salę gimnastyczną kandydatki mogą zdjąd maseczkę i rękawiczki. 

11.  Członkowie komisji egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu zobowiązani są do 

przestrzegania rygoru sanitarnego, w tym zabezpieczenia dłoni rękawiczkami jednorazowymi 

oraz osłaniania twarzy maseczką, lub przyłbicą. 

12. Kandydatki przychodzą w strojach sportowych lub mogą przebrad się na sali gimnastycznej w 

miejscu do tego wyznaczonym (miejsce gdzie jest ławeczka). 

13. Kandydatki przynoszą ze sobą swój sprzęt sportowy, niezbędny do przeprowadzenia testu 

sprawności fizycznej (obręcz i skakanka). 

14. Po odbytym egzaminie kandydatki opuszczają salę i udają się bezpośrednio do wyjścia ze 

szkoły pod opieka nauczyciela-członka komisji egzaminacyjnej. 

15. Kandydatki z gorączką, kaszlem, trudnościami w oddychaniu nie mogą uczestniczyd w testach 

– powinny powiadomid o tym fakcie szkołę i zasięgnąd pomocy medycznej. 

§ 4 

PROCEDURA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM  

1. Kandydatkę, u której stwierdzono podejrzenie zakażenia korona wirusem (duszności, kaszel, 

gorączkę) bezzwłocznie odizolowuje się od reszty osób.  

2. Jedna osoba z komisji egzaminacyjnej odprowadza kandydatkę z podejrzanymi objawami do 

izolatki, która znajduje się w szkole w sali nr 13. 

3. Osoba z komisji powiadamia o tym fakcie dyrektora, lub wicedyrektora szkoły. 

4. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych oraz stację sanitarno-

epidemiologiczną,  a w razie złego stanu zdrowia dzwoni pod numer alarmowy 112. 

5. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem zgłasza ten fakt 

bezzwłocznie dyrektorowi i udaje się do izolatki (sala nr 13). 

6. Dyrektor kieruje do pomocy osobę (pracownika szkoły), który przystępując do czynności 

zabezpiecza się w przyłbicę lub maseczkę oraz rękawiczki jednorazowe. 

7. Dyrektor natychmiast powiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki 

bezpieczeostwa. 

Procedura przeprowadzenie testów będzie dostępna na stronie szkoły 10 dni przed 

przeprowadzeniem testów. 


