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1. Funkcjonowanie klasy mistrzostwa sportowego o profilu piłka siatkowa/koszykówka. 
W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie piłką siatkową i koszykówką wśród młodzieży, 

III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Głogowie w roku szkolnym 2017/2018 planuje 

kontynuowanie 3-letniej klasy mistrzostwa sportowego o profilu: piłka siatkowa dziewcząt i koszykówka 

dziewcząt.  

Szkoła w założeniu ma stanowić alternatywę dla wszystkich absolwentów gimnazjum, pragnących 

kontynuować i rozwijać swoje sportowe zainteresowania oraz podnosić umiejętności w zakresie 

przygotowania sprawnościowego ze szczególnym naciskiem na koszykówkę dziewcząt i piłkę siatkową 

dziewcząt, które będą dyscyplinami wiodącymi. 

Rozszerzonym programem nauczania objęte będą:  

- wychowanie fizyczne realizowane w wymiarze 16 godzin tygodniowo (3 godz. zajęć ogólnorozwojowych 

+ 13 godz. zajęć specjalistycznych z piłki siatkowej lub koszykówki)  

 

2. Możliwości i perspektywy dla kandydatów.  
Absolwenci klasy mistrzostwa sportowego III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów 

Westerplatte  przygotowani będą pod względem sprawnościowym do podjęcia studiów na Akademii 

Wychowania Fizycznego lub kontynuowania nauki we wszelkiego rodzaju szkołach wyższych w tym służb 

mundurowych (wojskowych, policyjnych, straży pożarnej itp.), a także rozwoju profesjonalnej kariery 

sportowej.  

 

3. Baza sportowa.  
III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Głogowie dysponuje infrastrukturą 

zapewniającą  kształcenie w klasie mistrzostwa sportowego o profilu piłki ręcznej/ siatkowej na wysokim 

poziomie. Baza sportowa obejmuje halę sportową, własną siłownię oraz zewnętrzne boisko do gier 

zespołowych. Zajęcia odbywają się także na obiektach klubów sportowych. 

 

4. Warunki rekrutacji.  
O przyjęciu do klasy mistrzostwa sportowego o profilu piłki siatkowej/koszykówki decydować 

będzie wynik przeprowadzonego w ramach postępowania rekrutacyjnego testu sprawnościowego 

uwzględniającego specyfikę poszczególnych dyscyplin sportowych. W przypadku równej ilości punktów, 

decyduje liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu gimnazjalnego, oceny na świadectwie ukończenia 

gimnazjum i wypisane na nim osiągnięcia.  

 Test sprawnościowy dla kandydatów odbędzie się w miejscu i czasie podanym w osobnym 

komunikacie na stronie internetowej szkoły.   

 

5. Dodatkowe dokumenty.  
Kandydaci do klasy mistrzostwa sportowego o profilu piłki siatkowej/koszykówki dziewcząt w 

terminie od 02 maja do 12 maja 2017 roku zobowiązani są do złożenia w sekretariacie  następujących 

dokumentów:  

- deklaracji o przystąpieniu do testu sprawnościowego (do pobrania na stronie lub w sekretariacie)  

- zaświadczenie lekarskie kwalifikujące do podjęcia nauki w klasie sportowej o profilu piłki 

siatkowej/ręcznej wydane przez lekarza – specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego 

uprawnionego 

  

6. Test sprawnościowy.  
Kandydatów stawiających się w wyznaczonym terminie na test sprawnościowy obowiązuje 

posiadanie stroju i obuwia sportowego oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość.  


