
mOŻLIWOŚCI         ROZWÓJ        SUKCES

w szkole zrealizujesz swoje pasje sportowe w

wybranej dyscyplinie sportu. Proponujemy Ci szkolenie

sportowe w następujących dyscyplinach: 

moduł PSYCHOLOGICZNO -
PEDAGOGICZNY

moduł mundurowy

moduły dodatkowe 

Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII
 I PEDAGOGIKI

dobre przygotowanie do matury

nauka drugiego języka obcego: j. niemiecki, 

wykwalifikowana kadra nauczycieli

szkolenie sportowe ze sprawdzoną i

doświadczoną kadrą trenerską

nowoczesna baza dydaktyczna i sportowa

możliwość udziału w obozach sportowych

wycieczki krajowe i zagraniczne

możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień 

przygotowanie do wyboru własnej kariery

zawodowej

program stypendialny

współpraca ze szkołami wyższymi

         j. włoski lub j. rosyjski

         i certyfikatów

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

SPORTOWE
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH 
W CZŁUCHOWIE

Z EDUKACJĄ WOJSKOWĄ

Najlepszy wybór 

dla ciebie!PIŁKA SIATKOWA
PIŁKA NOŻNA
KAJAKARSTWO

Zespół Szkół Sportowych
im. Polskich Olimpijczyków
ul. Koszalińska 2b, 77-300 Człuchów
tel./fax 59 82 21 157  
mail: rekrutacja@zssczluchow.pl

Jeśli stoisz przed wyborem 
szkoły ponadpodstawowej, zajrzyj do nas

- nasza oferta jest dla Ciebie!

Dlaczego my?

szerokie perspektywy na przyszłość

szkolenie sportowe 

naszym uczniom zapewniamy zakwaterowanie w bursie

oraz całodzienne wyżywienie w pełni pokrywające ubytki

energetyczne powstałe podczas zajęć 

poznaj szczegóły 

poznaj szczegóły 

Dołącz do nas!

www.Zss.czluchow.org.pl 



Chcesz być lekarzem, weterynarzem, farmaceutą,
stomatologiem, rehabilitantem, analitykiem,
ratownikiem medycznym, dietetykiem, opracowywać 
 nowe technologie, pracować w renomowanych
laboratoriach, salonach kosmetycznych?

Skorzystaj z naszej oferty! Gwarantujemy
interesujące zajęcia w  szkolnych laboratoriach:
chemicznym i biologicznym.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

nie samą nauką żyje człowiek!

klasa humanistyczno
—-społeczna 

Marzysz o studiach prawniczych, dziennikarskich,

filologicznych,pedagogicznych czy psychologicznych? 

 planujesz w przyszłości pracować jako pedagog,

psycholog, sędzia, adwokat, prokurator, policjant,

dziennikarz, politolog? Interesują Cię służby

mundurowe, praca na rzecz innych ludzi,

administracja, stosunki międzynarodowe?  Ta klasa to

najlepszy wybór!

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

Biologia 

Chemia 
Język angielski

klasa inżynierska klasa medyczna 

Język angielski

język polski

historia lub biologia

Język angielski

matematyka 

Planujesz kontynuować naukę na budownictwie,

architekturze, informatyce, elektronice,

telekomunikacji, automatyce, gospodarce

przestrzennej, logistyce bądź geodezji?  Nauka w tej

klasie da Ci dobre podstawy z matematyki, geografii,

informatyki, języka obcego oraz umożliwi

ukończenie studiów na kierunkach inżynierskich, a w

przyszłości zdobycie dobrze płatnej pracy.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

informatyka 
lub geografia

Dołącz 

Proponujemy ciekawe wycieczki edukacyjne i turystyczno-krajoznawcze. W szkole prężnie działa samorząd uczniowski, z inicjatywy którego organizowane są liczne imprezy okolicznościowe i sportowe.
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