


Zespół Szkół 

Sportowych  

 to szkoła publiczna, 

mieszcząca  się przy  

ul. Koszalińskiej 2b  

w Człuchowie. 
  

  

 

Nadzór pedagogiczny 

prowadzi Pomorski 

Kurator Oświaty. 
 

Organem prowadzącym jest  

Starostwo Powiatowe   

w Człuchowie 
 



 

 Szkoła Podstawowa Sportowa  

 Liceum Ogólnokształcące Sportowe 



Wszechstronny rozwój uczniów, 

ukierunkowany na osiąganie 

sukcesów w nauce i sporcie, 

opanowanie umiejętności  

i wiedzy potrzebnej do 

samodzielnego rozwiązywania 

problemów. 

 



Organizowanie nauczania w taki sposób, by stworzyć 

uczniom optymalne warunki umożliwiające łączenie 

zajęć sportowych z innymi zajęciami 

dydaktycznymi, w szczególności przez dążenie do 

maksymalnego opanowania i utrwalenia wiadomości 

na zajęciach dydaktycznych. 

 



Rozwijanie predyspozycji i uzdolnień specjalistycznych, 

kwalifikujących uczniów do szkolenia w zakresie właściwej 

dyscypliny lub konkurencji sportowej oraz przygotowanie 

młodzieży do współzawodnictwa sportowego. 

 



Uczniowie  

Szkoły Podstawowej Sportowej 

realizują taką samą siatkę 

godzin oraz podstawę 

programową jak uczniowie 

innych publicznych szkół 

podstawowych. 



Szkoła Podstawowa Sportowa  

w Człuchowie 

 jest najlepszą szkołą dla tych, 

którzy pragną 

 efektywnie łączyć naukę ze sportem  

i na obu tych płaszczyznach osiągać 

sukcesy!!! 



W roku szkolnym 2018/2019 planowane jest 

utworzenie: 

 

klasy VII Szkoły Podstawowej Sportowej                

w dyscyplinach: 

pływanie, kajakarstwo, piłka nożna, piłka 

siatkowa, piłka koszykowa 
 

W Szkole Podstawowej Sportowej będą realizowane dwa etapy 

szkolenia sportowego: ukierunkowany - mający na celu ujawnienie 

predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia w 

następujących dyscyplinach: pływanie, kajakarstwo, piłka nożna, 

piłka koszykowa, siatkówka oraz etap szkolenia specjalistycznego.  

Siatka godzin przedmiotów ogólnokształcących, tj. matematyka, 

język polski, przyroda, historia, języki obce itd. będzie realizowana 

zgodnie z rozporządzeniem MEN o ramowych planach nauczania, a 

wiec będzie taka sama jak w każdej innej szkole podstawowej 

 



Języki obce 

Uczniowie realizują naukę języków obcych, 

która będzie prowadzona w systemie 

międzyoddziałowym według stopnia 

zaawansowania. Kryterium podziału na 

grupy będzie wynik testu diagnostycznego 

przeprowadzonego w pierwszym tygodniu 

września z języka kontynuowanego po klasie 

programowo niższej. 

Drugi język będzie prowadzony od podstaw – 

do wyboru: j. włoski j. angielski,                  

j. niemiecki, j. rosyjski. 



Zajęcia sportowe 

• W tygodniowym planie nauczania będą umieszczone, obok zajęć wychowania 

fizycznego, treningi kierunkowe, łącznie  w wymiarze co  najmniej 10 godzin. 

• Szkolenie sportowe prowadzone jest zgodnie z zatwierdzonymi i pozytywnie 

zaopiniowanymi przez właściwe podmioty  programami szkolenia sportowego. 

• Od września 2012r. funkcjonuje w naszej szkole Szkolny Ośrodek Siatkarski.  

W ramach programu prowadzone jest szkolenie siatkarskie, udział w 

rozgrywkach i turniejach a także w obozach sportowych, wyjazdach na 

mecze siatkówki  oraz szkolenie trenerskie. Dzięki udziałowi w programie 

szkoła została zaopatrzona w  specjalistyczny sprzęt sportowy do treningów . 

S.O.S. są szansą rozwoju umiejętności, wymiany doświadczeń i 

profesjonalnego szkolenia sportowego.  

 

 



 W szkole  

funkcjonuje UKS 

w ramach którego organizowane 

są  zajęcia dla uczniów 

zainteresowanych innymi 

dyscyplinami sportu: 

 

• sekcja pływacka 

• tenis ziemny i stołowy 

• judo 

• akrobatyka  

• szachy 

• kajakarstwo – smocze łodzie 

 



Profesjonalne szkolenie 

sportowe 

 Siatkarski Ośrodek Szkolny  

W ramach programu S. O. S. prowadzone jest szkolenie 

siatkarskie, udział w rozgrywkach i turniejach a także w 

obozach sportowych, wyjazdach na mecze siatkówki  oraz 

szkolenie trenerskie.  

S.O.S. jest szansą rozwoju umiejętności, wymiany 

doświadczeń i profesjonalnego szkolenia sportowego.  

  

 Juniorskie drużyny piłkarskie 

Uczniowie szkoły podstawowej i liceum objęci są 

profesjonalną opieką kadry szkoleniowej. Treningi 

piłkarskie w połączeniu z treningiem mentalnym oraz 

obozami sportowymi a także cykliczny udział w 

rozgrywkach i turniejach dają uczniom szansę na rozwój i 

osiąganie licznych sukcesów.  

 



Dajemy możliwość  

wszechstronnego rozwoju 

• Dla wszystkich uczniów została przygotowana bogata oferta zajęć 

pozalekcyjnych, prowadzonych innowacyjnymi metodami, które 

umożliwiają rozwój pasji i zainteresowań ale również 

wyrównywanie szans edukacyjnych. 

• Organizujemy również zajęcia warsztatowe ze specjalistami w 

zakresie zawodoznawstwa, ale również  warsztaty kreatywnego 

myślenia, które torują uczniom drogę do kariery pozasportowej. 

• Aby umożliwić wszystkim uczniom wszechstronny rozwój i 

stworzyć im możliwość osiągania sukcesów, organizujemy proces 

dydaktyczny oraz treningi sportowe z wykorzystaniem 

nowoczesnej bazy dydaktycznej, wysoko wykwalifikowanej kadry 

pedagogicznej i trenerskiej oraz atrakcyjnego zaplecza 

sportowego. 



Zaangażowanie uczniów 

jest nagradzane 

Uczniowie, którzy wykazują maksymalne zaangażowanie, 

uzyskują bardzo wysokie wyniki zarówno w nauce jak i 

sporcie a ponadto godnie reprezentują naszą szkołę, 

przyjmując postawę godną naśladowania, są nagradzani za 

swoje osiągnięcia przez Powiatowy Fundusz Stypendialny w 

Człuchowie.  

Ponadto uczniowie naszej szkoły zaliczają się do grona 

kilkudziesięciu uczniów z całej Polski, którzy są 

stypendystami Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”! 





Wielofunkcyjne boisko do 

lekkiej atletyki i gier 

zespołowych 



Korty tenisowe i boisko  

do siatkówki plażowej 



Pełnowymiarowa  

hala widowiskowo-sportowa  

do wszystkich gier zespołowych 



Sala gimnastyczna 



Basen sportowy 



Siłownia 
 



Sztuczne lodowisko 

Biały Orlik 



Uczniowie naszej 

szkoły w ramach zajęć 

sportowych z wyżej 

wymienionych 

obiektów korzystają 

nieodpłatnie. 



Baza dydaktyczna 
z szerokim wachlarzem pomocy multimedialnych i 

interaktywnych 

 



Nowocześnie wyposażone 

sale lekcyjne 



Nowocześnie wyposażone 

sale lekcyjne 



Nowocześnie wyposażone 

sale lekcyjne 



Nowocześnie wyposażone 

sale lekcyjne 



Nowocześnie wyposażone 

sale lekcyjne 



Nowocześnie wyposażone 

sale lekcyjne 



Nowocześnie wyposażone 

sale lekcyjne 



Nowocześnie wyposażone 

sale lekcyjne 



Gabinet pedagoga 

 i psychologa  

Opieka 
pedagogiczno-
psychologiczna 

- pedagog szkolny 
- psycholog szkolny 

 



 Gabinet profilaktyki zdrowotnej 

- profesjonalna obsługa 
pielęgniarska 
- możliwość korzystania z 
porad i badań lekarza 
medycyny sportowej 

 



Gabinet Dyrektora/ 

sekretariat 



Pokój nauczycielski 



Szatnia 

i zaplecze 

sanitarne 



 W CAŁEJ SZKOLE 

DZIAŁA 

BEZPRZEWODOWA 

SIEĆ WI-FI;  

JEST RÓWNIEŻ 

PROWADZONY 

DZIENNIK 
ELEKTRONICZNY 



 150 miejsc noclegowych  w Powiatowej Bursie Szkolnej  

 całodzienne wyżywienie w pełni pokrywające ubytki 

powstałe podczas zajęć sportowych 

 profesjonalna kadra opiekuńczo – wychowawcza  



 



Nadanie szkole 

imienia 

 i sztandaru 



Kształtowanie właściwych postaw 

obywatelskich, społecznych 

 oraz patriotycznych 

Organizacja apeli z okazji: 

• Dnia Edukacji Narodowej, 

• Święta patrona szkoły, 

Imprezy okolicznościowe:  

• Halloween,  

• Andrzejki, 

• Mikołajki  

• Jasełka , 

Wybory Samorządu Uczniowskiego 

 





Ponadto w kalendarzu imprez 

szkolnych: 

Wyjazdy na mecze 

 czołowych drużyn sportowych 
Obozy sportowe 

 Wycieczki piesze i rowerowe 

 Wyjazdy do teatru i kina 

 Wycieczki klasowe 



Udział w akcjach charytatywnych 

 Udział w koncertach 
charytatywnych 

 Organizacja kiermaszy oraz 
turniejów charytatywnych 

 Wolontariat w WOŚP 

 Zbiórki żywności (również dla 
zwierząt) 

 Zbiórki nakrętek 

 

 



Konkursy przedmiotowe i artystyczne  



- pływanie 

Zawody sportowe: 



- siatkówka 



- koszykówka 



- piłka nożna 



- tenis 

stołowy 



- lekkoatletyka 



Rozwijanie pasji i zainteresowań 

jako alternatywnych form 

przeciwdziałania uzależnieniom 



Nawyki prawidłowego odżywiania: 

 

• Tydzień Promocji Zdrowia 

• Kiermasze zdrowej żywności 

• Codzienne cieple posiłki  - obiady dla każdego 

 

Promocja aktywnego spędzania czasu wolnego 

 

Promujemy zdrowy styl życia: 



Międzynarodowa wymiana młodzieży 

Uczniowie w nagrodę za wysokie osiągnięcia  

w nauce i sporcie mają okazję uczestniczyć 

 w międzynarodowch obozach, 

np. w Schwangau czy Nordheim (Niemcy) 





 

• wykwalifikowaną kadrę nauczycieli  

• możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności poprzez udział w licznych 

kółkach zainteresowań 

• naukę drugiego języka obcego od podstaw: j. włoski, j. niemiecki,        

j. rosyjski 

• szkolenie sportowe ze sprawdzoną i doświadczoną kadrą trenerską 

• bezpłatną naukę pływania 

•  opiekę medyczną pielęgniarki i lekarza sportowego 

•  możliwość udziału w obozach sportowych 

•  ciepły posiłek w stołówce 

 

 



DLACZEGO WARTO 

WYBRAĆ  

 NASZĄ SZKOŁĘ? 
• Jest to nowa szkoła, z nowoczesnym wyposażeniem i nowatorskim podejściem 

do ucznia. 

• Za szkołę nie trzeba płacić, w ramach zajęć sportowych nasi uczniowie 

bezpłatnie korzystają ze wszystkich obiektów sportowych. 

• Zapewniamy jeden pełnowartościowy posiłek dziennie, rekompensując tym 

samym uczniowi ubytek energii zużyty podczas intensywnych zajęć sportowych. 

• Nasza szkoła jest bezpieczna, bo: 

- wszyscy się znamy, nikt u nas nie jest incognito, mimo że nie nosimy mundurków 

szkolnych ani identyfikatorów 

- na co dzień obserwują nas  kamery połączone w profesjonalny system monitoringu 

- duży nacisk kładziemy na integrację społeczności uczniowskiej; nic tak nie łączy jak 

zdrowa rywalizacja 

 



• Dużą wagę przywiązujemy do prawidłowo zorganizowanego 

procesu dydaktycznego, który pozwala na efektywne 

łączenie przez naszych uczniów nauki ze sportem: 

 wysoki poziom indywidualizacji wymagań 

 podejmowanie różnorodnych działań w celu wyeliminowania  

     przyczyn niepowodzeń szkolnych 

 wspieranie przez nauczycieli  zdolności i zainteresowań 

uczniów 

 

• Zespoły klasowe są mało liczne, co bardzo ułatwia realizację 

zadań wychowawczo – opiekuńczych szkoły: 

 otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego z 

wychowanków 

 współdziałanie wychowawcy z nauczycielami, trenerami, 

uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań wychowawczych 

wobec uczniów, zwłaszcza wobec tych, którym potrzebna jest 

indywidualna opieka. 

 



1) wniosek i pisemną zgodę rodziców na 

podjęcie nauki w szkole sportowej 

2) orzeczenie lekarskie , wystawione przez 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia  

3) zaliczenie prób sprawności fizycznej,  

 

Pozostałe dokumenty rekrutacyjne wymienione 

są w regulaminach rekrutacji 

 

 

 

 



Przychodząc do szkoły sportowej można zyskać dużo 

nowych możliwości. Nasza szkoła pomaga kształtować 

charakter, rozwijać talenty  

i kształcić umiejętności. 

 



mailto:sekretariat@zss.czluchow.org.pl

