
Nazwa szkoły oraz miejsce prób 
sprawności fizycznej      Dyscyplina sportowa

Data/daty prób 
sprawności 

fizycznej
Godzina/godziny  Grupa dzieci   Inne informacje

19.05.2022 r. 15.30 dziewczęta

20.05.2022 r. 15.30 chłopcy

19.05.2022 r. 15.00-17.00

20.05.2022 r. 12.00-14.00

19.05.2022 r. 17.00 -18.00                                                                                                                      

20.05.2022 r. 17.00 -18.00

19.05.2022 r. 16.00

20.05.2022 r. 16.00

13:30 sala gimnastyczna  
14.15 pływalnia dziewczęta

13:30 pływalnia           
14.15 sala gimnastyczna chłopcy

19.05.2022 r. 14.00 - 18.00 

20.05.2022 r. 14.00 - 16.00 

Obowiązuje wygodny strój sportowy, skarpetki.

Szkoła Podstawowa nr  7                                
Próby sprawności fizycznej odbędą się              

w hali sportowej MOSiR                                           
ul. Karpacka 61 w Łodzi

gimnatyka sportowa

Szkoła Podstawowa nr 41                                      
im. Króla Władysława Jagiełły                                                      

Próby sprawności fizycznej odbędą się                   
w sali gimnastycznej SP 41                                             

ul. Rajdowa 18 w Łodzi

gimnastyka artystyczna dziewczęta Obowiązuje wygodny strój sportowy: koszulka, 
getry, skarpetki.

Szkoła Podstawowa nr 198                            
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1                     

Próby sprawności fizycznej odbędą się               
w sali gimnastycznej lub na boisku SP 198                                          

ul. Piotra Czajkowskiego 14 w Łodzi

pływanie chłopcy i dziewczęta 

19.05.2022 r. na stronie szkoły zostaną 
wywieszone imienne listy dzieci z datą i godziną 
próby sprawności fizycznej.                                    
Obowiąuje strój sportowy: podkoszulek z krótkim 
rękawem, krótkie spodenki/getry/dresy, obuwie 
sportowe. 
W przypadku sprzyjającej aury próby odbędą się 
na boisku szkolnym, w przeciwnym wypadku w 
sali gimnastycznej F.                                                         

chłopcy i dziewczęta

Szkoła Podstawowa nr 173                                                     
Próby sprawności fizycznej odbędą się             

w sali gimnastycznej SP 173                             
ul. Henryka Sienkiewicza 46 w Łodzi

Szkoła Podstawowa nr 190                         
Próby sprawności fizycznej odbędą się               

w sali gimnastycznej oraz na pływalni SP 190                   
ul. Jacka Malczewskiego 37/47 w Łodzi

pływanie

Sala gimnastyczna - obowiązuje wygodny strój   
sportowy i obuwie sportowe;                                                                         
pływalnia szkolna - obowiązują: kąpielówki/ 
kostium kąpielowy, czepek, klapki,mydło, ręcznik. 

19.05.2022 r.

Szkoła Podstawowa nr 46                                         
im. J. Chełmońskiego                                                

Próby sprawności fizycznej odbędą się             
w sali gimnastycznej SP 46                                

ul. kpt. Franciszka Żwirki 11/13 w Łodzi

chłopcy i dziewczęta Obowiązuje wygodny strój sportowy: koszulka, 
spodenki, obuwie sportowe.łyżwiarstwo figurowe

pływanie Obowiązuje wygodny strój sportowy i obuwie 
sportowe.                                                                                                       


