
GIMAZJALISTO! 

Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w 

Człuchowie przygotowało ofertę edukacyjną na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów. 

 Nasza oferta jest adresowana do tych, którzy pragną efektywnie łączyć naukę ze sportem i na obu 

tych płaszczyznach osiągać sukcesy. 

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Sportowego realizują taką samą siatkę godzin oraz podstawę 

programową jak uczniowie innych publicznych liceów ogólnokształcących. 

OFERTA na 2019/2020 

KLASA MUNDUROWA 

 Jesteś osobą zainteresowaną pracą w służbach mundurowych tj. w wojsku, policji, straży 

pożarnej, straży więziennej, straży granicznej, inspekcji ruchu drogowego i ochrony? Jeżeli chcesz poznać 

wymagania, jakie należy spełnić aby dostać się na studia wyższe przeznaczone dla służb mundurowych 

oraz uzyskać odpowiednie zaplecze kondycyjne - to dobry wybór dla Ciebie! 

Czekają na Ciebie między innymi zajęcia z zakresu : 
- charakterystyki współczesnych jednostek służb mundurowych oraz sprzętu w nich stosowanego;  
- musztry i samoobrony;  
- zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową, ratownictwa przeciwpożarowego, zwalczania klęsk 
żywiołowych, niesienia pomocy w obliczu katastrof komunikacyjnych, budowlanych; 
- udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;  
 -wiedzy potrzebnej do zdobycia uprawnień ratownika medycznego (wodnego); 
Dodatkowo: 
-zajęcia praktyczne w jednostkach wojskowych, straży pożarnej, policji i zakładzie karnym, 
-szkolenia na terenie poligonu,  
-obozy survivalowo- militarne  
-dwa dni w tygodniu mundurowe 
 

KLASA OGÓLNA  

Nie jesteś jeszcze pewien jaki zawód chcesz wybrać, ale planujesz studiować- mamy też coś dla 

Ciebie! Zadaniem szkoły sportowej jest efektywne łączenie nauki ze sportem. Uczestnicząc w wybranych 

przez Ciebie zajęciach sportowych- zadbasz o swoje zdrowie i kondycję fizyczną. U nas poznasz każdą z 

dziedzin nauki, co pomoże Ci dokonać wyboru.  

Wiemy, że kluczem do lepszej przyszłości jest znajomość języków obcych, więc zapewniamy uczniom 

naukę języka angielskiego w grupach na różnych poziomach zaawansowania. U nas możesz również 

uczyć się języka niemieckiego, włoskiego lub rosyjskiego. Począwszy od klasy drugiej dopasujesz swój 

profil kształcenia do indywidualnych zainteresowań poprzez wybór przedmiotów realizowanych w 

zakresie rozszerzonym.  

 

PAMIĘTAJ! 

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego Sportowego i uzyskaniu świadectwa dojrzałości możesz 

kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów, zaś zdobyte umiejętności i wiadomości ułatwią Ci 

start w życiu zawodowym. 



UCZNIOWIE W NASZYM LICEUM MAJĄ MOŻLIWOŚĆ WYBRANIA PRZEDMIOTÓW W ZAKRESIE 

ROZSZERZONYM SPOŚRÓD NASTĘPUJĄCYCH: 

 • Język obcy, język polski, historia/ lub biologia/ lub geografia  

Oferta ta polecana jest osobom, które planują kontynuować naukę na historii, dziennikarstwie, ale 

również na administracji czy filologiach a także psychologii, pielęgniarstwie, kosmetologii, technologii 

żywności, lub dietetyce.  

• Język obcy, matematyka, geografia/ lub biologia/ lub historia  

Realizacja ww przedmiotów w zakresie rozszerzonym polecana jest osobom, które w przyszłości planują 

podjąć studia na kierunkach takich jak: analiza gospodarcza, kartografia, gospodarka przestrzenna, 

logistyka, zarządzanie, geodezja.  

• Język obcy, informatyka, geografia/ lub biologia/ lub historia  

Ta oferta przeznaczona jest dla osób planujących zostać inżynierem. Po jej ukończeniu, przed 

absolwentami, otworem stoją między innymi takie kierunki studiów: informatyka, budownictwo, 

architektura, telekomunikacja, elektronika. 

• Język obcy, wos, historia  

Oferta ta polecana jest osobom, które planują kontynuować naukę z zakresu komunikacji społecznej, 

medioznawstwa  

• Język obcy, chemia, biologia/ lub geografia  

Oferta dla chcących zostać m. in. lekarzem, weterynarzem, farmaceutą, stomatologiem bądź 

rehabilitantem, analitykiem medycznym, biotechnologiem. Dzięki wiedzy zdobytej na zajęciach 

absolwenci z pewnością dostaną się na wymarzoną uczelnię 

UWAGA! 

Wyboru przedmiotów w rozszerzeniu dokonasz  po pierwszej klasie, z wyjątkiem języka angielskiego, 

który będzie realizowany już od pierwszej klasy  na poziomie rozszerzonym! 

DAJEMY MOŻLIWOŚĆ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU 

 • Aby umożliwić wszechstronny rozwój i stworzyć Ci możliwość osiągania sukcesów, organizujemy 

proces dydaktyczny oraz treningi sportowe z wykorzystaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej, wysoko 

wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i trenerskiej oraz atrakcyjnego zaplecza sportowego.  

• Dajemy możliwość uczestniczenia w zajęciach fakultatywnych, które mają na celu solidne 

przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz kontynuowania nauki w dowolnym, wybranym przez 

Ciebie kierunku i w dowolnej szkole wyższej. 

JĘZYKI OBCE  

• W naszym liceum uczniowie realizują w klasach pierwszych naukę języków obcych, która jest 

prowadzona w systemie międzyoddziałowym według stopnia zaawansowania. Kryterium podziału na 

grupy będzie wynik testu diagnostycznego przeprowadzonego w pierwszym tygodniu nauki.  



• Od drugiej klasy każdy uczeń kontynuuje naukę tylko wiodącego języka obcego, z którego będzie 

zdawać egzamin maturalny. 

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI WYŻSZYMI  

Już od klasy pierwszej dbamy o rozwój naszych uczniów w zakresie zawodoznawstwa oraz umiejętności 

planowania przyszłości zawodowej i/lub naukowej. Aby ułatwić  uczniom zaplanowanie ścieżki kariery 

zawodowej Zespół Szkół Sportowych nawiązał współpracę z Akademią Pomorską w Słupsku, Wyższą 

szkołą Gospodarki w Bydgoszczy a także Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. W 

ramach takiej współpracy nasi uczniowie mają szansę uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez 

wykładowców tych uczelni, co ułatwia  im podejmowanie dalszych decyzji. Ponadto organizowane są 

zajęcia warsztatowe ze specjalistami w zakresie zawodoznawstwa, jak również warsztaty kreatywnego 

myślenia, które torują uczniom drogę do kariery pozasportowej. 

PRZYGOTOWANIE DO OLIMPIAD I KONKURSÓW 

W roku szkolnym 2018/19 w naszym liceum było dziewięcioro finalistów etapów wojewódzkich z biologii 

i języków obcych. O wysokich wynikach przygotowania naszych uczniów do matury oraz olimpiad i 

konkursów świadczy BRĄZOWA TARCZA W  RANKINGU PERSPEKTYW. Zajmujemy 52 miejsce wśród 

liceów  województwa pomorskiego i  4 m-ce w kraju wśród liceów sportowych. 

OFERTY SPECJALNE : 

 Bezpłatny dojazd do szkoły 

 Każdy uczeń LOS ma zagwarantowany bezpłatny dojazd do szkoły i z powrotem do miejsca zamieszkania 

przez cały okres nauki (bezpłatny dojazd obejmuje teren całego powiatu człuchowskiego, liniami 

Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie). 

 Obozy survivalowo-militarne 

Uczniowie klasy mundurowej mają je w ofercie edukacyjnej.  

 Obozy sportowe (letnie i zimowe) 

Oferta dla wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego Sportowego.  

 Program stypendialny 

Uczniowie, którzy wykazują maksymalne zaangażowanie, uzyskują 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. Niezależnie od 

miejsca zamieszkania, każdy uczeń Liceum Ogólnokształcącego Sportowego ma szansę na otrzymanie 

stypendium. 

 Kompleksowa opieka pedagogiczno psychologiczna: 

o pedagog szkolny 

o psycholog szkolny 

 

 Gabinet profilaktyki zdrowotne czynny codziennie od 8.00- 14.30 a w nim: 
 - profesjonalna obsługa pielęgniarska 
 - możliwość korzystania z porad i badań lekarza medycyny sportowej 



 Ciepły posiłek 

Każdy, kto wyrazi taką wolę, będzie mógł wykupić w cenie 5 zł dwudaniowy obiad przygotowany w 

kuchni, codziennie świeży, niemal domowy. 

BAZA NOCLEGOWA  

 150 miejsc noclegowych w Powiatowej Bursie Szkolnej  

  całodzienne wyżywienie w pełni pokrywające ubytki powstałe podczas zajęć sportowych 

 profesjonalna kadra opiekuńczo – wychowawcza. 

 

ZAJĘCIA SPORTOWE  

• W tygodniowym planie nauczania będą umieszczone, obok zajęć wychowania fizycznego, treningi 

kierunkowe, łącznie w wymiarze co najmniej 10 godzin w klasach sportowych i 16 godzin w oddziałach 

mistrzostwa sportowego. 

 • Szkolenie sportowe prowadzone jest zgodnie z programami przygotowanymi przez związki sportowe 

poszczególnych dyscyplin.  

• Codzienne zajęcia sportowe w liceum są przede wszystkim formą relaksu, uważamy, że ruch jest 

konieczny i potrzebny każdemu uczniowi do zachowania kondycji i zdrowia, nie mniej jednak naszym 

priorytetem jest nauka i przygotowanie do matury. 

NASZA BAZA SPORTOWA TO: 

 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 

 

 Wszystkie obiekty znajdują się w jednym kompleksie 

 Uczniowie naszej szkoły w ramach zajęć sportowych z wyżej wymienionych obiektów korzystają 

nieodpłatnie. 

KANDYDACI MUSZĄ PRZEDSTAWIĆ: 

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, 

Przychodząc do naszej szkoły możesz  zyskać dużo możliwości. Nasza szkoła pozwala kształtować 

charakter, rozwijać talenty, kształcić różnorodne umiejętności. 

SPORT -  NAJLEPSZĄ SZKOŁĄ CHARAKTERU!   DOŁĄCZ DO NAS! 


