
PROCEDURY 
 

TEST SPRAWNOŚCIOWY DO KLASY I SPORTOWEJ O 
PROFILU OGÓNOROZWOJOWYM 10.03.2021 

HALA SPORTOWA CENTRUM SPORTU WILANÓW UL. 
WIERTNICZA 26 

 
W klasie pierwszej sportowej Szkoły Podstawowej nr 261 przewiduje się 7 godziny 
lekcyjnych zajęć sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego.  
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przestrzeganie terminów rekrutacji 
zamieszczonych na stronie Biura Edukacji. Złożenie podania o przyjęcie dziecka do klasy 
pierwszej o profilu sportowym oraz dołączenie orzeczenia wydanego przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej. 
 
Z względów bezpieczeństwa egzamin odbędzie się w dwóch turach: 

1.GRUPA I – 15.00 dziewczynki aplikujące do klasy pierwszej sportowej o profilu 

ogólnorozwojowym z elementami koszykówki  

2.GRUPA II – 15.30 chłopcy aplikujący do klasy pierwszej sportowej o profilu 

ogólnorozwojowym z elementami koszykówki 

PRZEBIEG EGZAMINU: 

1.Na egzamin przychodzi wyłącznie zdrowe dziecko, bez objawów chorobowych 

sugerujących choroby zakaźne. 

2.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

NIE WOLNO przyprowadzać dziecka na egzamin. 

3.Dzieci przyprowadzane są na egzamin przez jednego rodzica/opiekuna prawnego. 

4.Dzieci obowiązuje strój sportowy oraz mieć buty sportowe na zmianę. Na terenie hali 

będą udostępnione szatnie.  

5.Dyrektor dokonuje weryfikacji obecności i możliwości przystąpienia dziecka do 

egzaminu, na podstawie wymaganej dokumentacji oraz temperatury ciała. Stanowisko 

weryfikacji dokumentów będzie ustawione przy wejściu do Centrum Sportu Wilanów. 

6.Na teren Centrum Sportu Wilanów wchodzą wyłącznie uczniowie pod opieką 

nauczyciela. Po skończonym egzaminie rodzice odbierają dzieci przy wyjściu. 

7.Na terenie hali sportowej obowiązują obostrzenia, które zaordynował Rząd 

Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności liczby osób przebywających na hali. 

 



 

8.Dzieci na terenie hali sportowej nie mają obowiązku noszenia maseczki. 

9.Uczniowie przystępujący do egzaminu korzystają wyłącznie ze sprzętu 

udostępnionego przez szkołę.  

10.Procedury przebiegu testu sprawnościowego mogą ulec zmianie w zależności od 

panujących obostrzeń, które zaordynował Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.   

Uprzejmie prosimy, aby rodzice/opiekunowie prawni podczas trwania 

egzaminu dostosowali się do aktualnych ograniczeń w związku 

panującym reżimem sanitarnym. 
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