Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych Województwa
Dolnośląskiego
Szanowni Państwo,
Miło jest mi poinformować, że po długiej przerwie spowodowanej realizacją edukacji w formie zdalnej
oraz wprowadzeniem restrykcji uniemożliwiających prowadzenie Współzawodnictwa Sportowego Szkół, Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego „Dolny Śląsk” podjął decyzję o umożliwieniu dzieciom i młodzieży udziału
w międzyszkolnej rywalizacji sportowej.
W związku z krótkim okresem, jaki pozostał nam do zakończenia roku szkolnego, postanowiliśmy zaproponować
i zorganizować jedynie część imprez zaplanowanych w kalendarzu sportowym 2020/2021. Będą to wydarzenia,
które można przeprowadzić na świeżym powietrzu. Tego typu warunki, dotyczące realizacji zajęć ruchowych są
szczególnie rekomendowane przez specjalistów medycyny i wychowania fizycznego.
Będą one zorganizowane w kilku lokalizacjach jako bezpośrednie Finały Wojewódzkie, po to, żeby zmniejszyć do
minimum odległości jakie muszą pokonywać reprezentacje oraz liczbę uczestników na każdej z imprez. Do listu
załączamy komunikaty organizacyjne proponowanych zawodów.
Przyłączając się do apelu Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, prosimy o zachęcanie
uczniów do podejmowania aktywności fizycznej w jak największym zakresie, szczególnie w przestrzeni otwartej:
lasach, parkach i boiskach. Będzie to z pewnością próba przywrócenia poziomu sprawności i wydolności
fizycznej do stanu, który mieliśmy przed ogłoszeniem pandemii. Jest to zadanie bardzo trudne, wymagające od
wszystkich Nauczycieli, ale szczególnie wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej oraz Dyrektorów
szkół dużego zaangażowania, aby Uczeń, podmiot naszych oddziaływań, został otoczony szczególną opieką
w tym trudnym dla nas wszystkich, ale szczególnie dla niego okresie.
Tych uczniów, którzy spragnieni są rywalizacji sportowej z rówieśnikami, zachęcamy do skorzystania
z czerwcowej oferty imprez Szkolnego Związku Sportowego.
Zapewniamy, że zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych dołożymy wszelkich starań, aby organizowane przez
nas zawody były bezpieczne pod względem epidemiologicznym.
Zwracamy się zatem z prośbą, o rozpatrzenie możliwości startu Waszych reprezentacji oraz o zgłoszenie udziału
w Systemie Rejestracji Szkół.
Prosimy też, przed wyjazdem na zawody, upewnić się, że w zespole nie ma osób, których stan zdrowia mógłby
budzić wątpliwość sędziów, czy innych uczestników rywalizacji, zapoznanie się z Zasadami Bezpieczeństwa oraz
posiadanie przez uczestników specjalnego Oświadczenia zdrowotnego dołączonego do tego listu
Z poważaniem
Przewodniczący Szkolnego Związku Sportowego
„Dolny Śląsk”

dr Ireneusz Cichy

