
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPORTOWE

w Zespole Szkół Sportowych 

im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ   

z dnia 7 lutego 2012 r.

w sprawie ramowych planów nauczania dla 

publicznych szkół

Liceum Ogólnokształcące Sportowe 

3- letnie



Siatka godzin w liceum 3-letnim

Przykład dla grupy realizującej w zakresie rozszerzonym:

- język obcy 

- biologię

- chemię





Dlaczego warto przyjść do naszej 

szkoły?



Pracownie językowe



Laboratorium chemiczne



Laboratorium biologiczne



Pracownie informatyczne



Inne, nowocześnie wyposażone sale lekcyjne



NASZA OFERTA NA ROK 

SZKOLNY 2019/2020 



Klasa ogólna i mundurowa



Oferujemy:
 solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz kontynuowania nauki na wyższych

uczelniach;

 szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych pozwalających na rozwój zainteresowań;

 liczne koła przedmiotowe: biologiczne, chemiczne, geograficzne, matematyczne, informatyczne,

językowe (j. angielski, j. niemiecki, j. włoski, j. rosyjski);

 przygotowanie do konkursów i olimpiad;

 udział w targach edukacyjnych i dniach otwartych uczelni;

 współpraca z Akademią Pomorską w Słupsku, Akademią Wychowania Fizycznego w Gdańsku

oraz innymi uczelniami wyższymi.

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego Sportowego będą mieli możliwość

kontynuowania nauki na wszystkich kierunkach studiów w zależności od

wybranych wcześniej przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.



Wybór przedmiotów realizowanych 

w zakresie rozszerzonym- pod koniec 1 klasy !

J. polski, historia lub 

wos
Biologia, chemia 

Matematyka, fizyka 

lub informatyka

Geografia, 

matematyka lub 

informatyka

Języki obce do wyboru :

 język niemiecki

 język rosyjski

 język włoski

Od klasy pierwszej wszyscy uczniowie liceum realizują 

w zakresie rozszerzonym język angielski.



Klasa mundurowa



Klasa mundurowa
Czekają na Ciebie między innymi 

zajęcia z zakresu: 

 charakterystyki współczesnych 

jednostek służb mundurowych oraz 

sprzętu w nich stosowanego

 musztry i samoobrony

 udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej

 obsługi broni i strzelectwa

Dodatkowo w ofercie

zajęcia praktyczne w jednostkach 

wojskowych, straży pożarnej, policji i 

zakładzie karnym

 szkolenia na terenie poligonu

obozy survivalowo- militarne

 dwa dni w tygodniu mundurowe 

 wycieczki dydaktyczne, udział w 

targach edukacyjnych

 obozy letnie i zimowe 

 możliwość udziału w turnieju 

wiedzy pożarniczej, wojskowej, itp. 

Kariera zawodowa

Absolwenci Liceum 

Ogólnokształcącego Sportowego, 

modułu mundurowego będą mieli 

możliwość kontynuowania nauki 

wybierając m.in.:

 Akademię Wychowania Fizycznego

 Wyższe Szkoły Oficerskie

 Szkoły pożarnicze, policyjne, 

ochroniarskie i wojskowe, na 

kierunkach w zakresie bezpieczeństwa 

publicznego

 Szkoły medyczne na kierunkach w 

zakresie ratownictwa medycznego, 

fizjoterapii, rehabilitacji 

 inne, zgodnie z zainteresowaniami



NAUKA + SPORT = 

TU MUSI SIĘ TO UDAĆ!



NASZE OSIĄGNIĘCIA

Brązowa tarcza w rankingu Perspektyw

Szkołę oceniono w trzech kryteriach: 

- sukcesy szkoły w olimpiadach- 30%, 

- wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych – 25% 

- wyniki matury z przedmiotów dodatkowych – 45 %

- ilość absolwentów

Na dzień dzisiejszy mamy: 

 7 uczestników olimpiad języków obcych

 1 uczestnika rejonowego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej



Rozwinięta baza sportowa



pływanie



piłka nożna



piłka siatkowa



koszykówka



kajakarstwo



Nasi absolwenci osiągają liczne sukcesy sportowe

Dawid Ginda – zawodnik 

niemieckiej 

pierwszoligowej drużyny 

koszykarskiej VFL Stade

Marta Becker – wicemistrzyni 

Polski kadetek w piłce 

siatkowej z klubem KS Pałac 

Bydgoszcz

Paweł Kaczmarek – reprezentował 

Polskę na Letnich Igrzyskach 

Olimpijskich w Rio De Janeiro w 2016 

roku, wicemistrz świata, mistrz Europy 

w kajakarstwie K-2



Sport to rekreacja i zdrowie



NAUKA + SPORT I…



Imprezy szkolne

Studniówka

Połowinki



W kraju i za granicą 



Wyjazdy nie tylko integracyjne

- uczymy się od najlepszych



Kino, teatr i my 



Czynny udział w akcjach społecznych



 dobre przygotowanie do matury – szeroki wybór przedmiotów realizowanych w zakresie 

rozszerzonym

 wykwalifikowaną kadrę nauczycieli 

 możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności poprzez udział w licznych kółkach zainteresowań

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

 szkolenie sportowe ze sprawdzoną i doświadczoną kadrą trenerską

 bezpłatną naukę pływania

 opiekę medyczną pielęgniarki 

 możliwość udziału w obozach sportowych

 nowoczesną bazę dydaktyczną i sportową

 możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień i certyfikatów 

 przygotowanie do wyboru własnej kariery zawodowej

Uczniom, którzy skorzystają z oferty szkoły, gwarantujemy:



Kandydaci do szkoły muszą:

1. Złożyć wniosek i pisemną zgodę rodziców na podjęcie nauki 

w szkole sportowej- od 13 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r.

2. Przedstawić zaświadczenie lekarskie, wystawione przez 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, potwierdzające 

bardzo dobry stan zdrowia 

3. Wziąć udział w próbie sprawności fizycznej i uzyskać 

odpowiednią ilość punktów- 21 maja 2019 r., godzina 16.00

Pozostałe dokumenty rekrutacyjne wymienione są w 

regulaminie rekrutacji



www.zss.czluchow.org.pl

mailto:sekretariat@zss.czluchow.org.pl


SPORT NAJLEPSZĄ SZKOŁĄ 

CHARAKTERU !


