
 

Szanowni Rodzice! 

 

Zgodnie z informacją przekazaną  Państwu w poprzedniej korespondencji, wystąpiliśmy do 

Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie wydłużenia terminu składania przez kandydatów 

do szkoły sportowej orzeczeń o stanie zdrowia, z którymi wielu z Państwa ma duży kłopot. 

Niestety, Ministerstwo utrzymało wszystkie obowiązujące dotychczas zasady przyjęcia 

uczniów do naszej szkoły, bez względu na problemy i ograniczenie funkcjonowania gabinetów 

lekarzy POZ w związku z koronawirusem. A co za tym idzie, kandydaci do szkoły sportowej 

zobowiązani są do spełnienia następujących warunków: 

1) muszą wykazać się  stanem zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki w szkole, 

potwierdzonym orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej, 

2) mają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły, 

3) uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej. 

W związku z tym mamy ogromną prośbę, aby najpóźniej do 19.czerwca 2020 przesłać na adres 

sekretariat@zssczluchow.org.pl  lub dostarczyć do sekretariatu szkoły orzeczenie lekarskie (od 

lekarza rodzinnego) o stanie zdrowia kandydata umożliwiającym podjęcie nauki w szkole. 

Zapraszamy również Państwa dziecko na próby sprawności fizycznej 16.czerwca 

(wtorek) na godz. 16.00 (dziewczęta) o 17.15 (chłopcy) do hali sportowej na ulicy Koszalińskiej 

2 (poniżej mapka). Dziecko powinno mieć ubrany wygodny strój sportowy (taki, w którym 

będzie swobodnie mogło wykonywać zlecone ćwiczenia) oraz przynieść obuwie sportowe na 

zmianę.   W związku z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa bardzo prosimy, aby osoba 

towarzysząc dziecku miała ubraną maseczkę. Prosimy również o zachowanie obowiązującego 

dystansu społecznego. Państwa dziecko, pod opieką trenera i nauczyciela, przejdzie na miejsce, 

w którym odbywać się będą próby sprawności. Państwa prosimy o oczekiwanie na dziecko w 

wyznaczonym miejscu.  

 

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości zachęcamy do kontaktu: 

 Dyrektor szkoły tel. 784947472 

email: m.gostomczyk@zssczluchow.pl 

 sekretariat szkoły tel. 59 8221157 

                          email: sekretariat@zssczluchow.org.pl 

 

Zespół ds. rekrutacji                                   

Szkoły Podstawowej Sportowej 

 w Człuchowie 

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce Rekrutacja na stronie szkoły  

https://zss.czluchow.org.pl/rekrutacja/rekrutacja-szkola-podstawowa/ 

 

https://zss.czluchow.org.pl/rekrutacja/rekrutacja-szkola-podstawowa/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hala sportowa – miejsce 

odbywania się prób sprawności  

wejście  

miejsce zbiórki 


