
Klasa sportowa o profilu piłka nożna, piłka siatkowa w oparciu o ustawę o systemie 

oświaty realizuje cele kształcenia i wychowania uczniów szczególnie uzdolnionych 

w kierunku piłki nożnej i piłki siatkowej. Daje możliwość zgrupowania w jednym miejscu 

i czasie chłopców i dziewcząt o zbliżonych, wysokich umiejętnościach i zdolnościach, zaś 

współzawodnictwo powoduje przyspieszony rozwój sportowy tych uczniów. 

 

Dla kogo jest dedykowany profil sportowy, możliwości kontynuowania kształcenia, 

współpraca z uczelniami wyższymi. 

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą nabywać i doskonalić umiejętności 

sportowew różnych dyscyplinach sportu, a przede wszystkim umiejętności piłki nożnej i piłki 

siatkowej,  przy jednoczesnym zdobywaniu wykształcenia. Zestawienie zajęć wychowania 

fizycznego i przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym daje absolwentom tej 

klasy możliwość podjęcia kariery sportowej lub kontynuowania edukacji na studiach 

wyższych takich jak: AWF lub WF, fizjoterapii, turystyki i rekreacji, rehabilitacji, 

trenerskich. 

 

Cele ogólnego kształcenia i wychowania są tutaj zespolone z możliwością uczestnictwa 

uczniów w rozszerzonym procesie treningowym o charakterze progresywnym, co pozwoli 

wprowadzić w tryb życia umożliwiający wykonywanie zawodu piłkarza, siatkarki 

i przygotuje ich do współzawodnictwa i profesjonalnego treningu.Na etapie liceum tworzy 

warunki uczestnictwa w treningach, daje  wiedzę o zasadach właściwego odżywiania się, 

odnowy biologicznej, buduje odpowiedni rodzaj cech wolicjonalnych, kładzie nacisk na 

indywidualizację szkolenia oraz daje przygotowanie do funkcjonowania w sporcie (zawodnik, 

trener, menedżer). W oparciu o odpowiedni program szkoleniowy, którego najważniejszą 

cechą jest realizacja szkolenia ukierunkowanego (15-18, 14-19 lat) do etapu szkolenia 

specjalistycznego (powyżej 18 lat). Realizacja procesu szkolenia jest uwarunkowana 

kryteriami rozwoju biologicznego młodzieży jej zmian w czasie rozwoju, zmian psychicznych 

oraz prawidłowości szybkiego, dokładnego i trwałego uczenia się nawyków ruchowych 

(techniki piłkarskiej i siatkarskiej).Biorąc powyższe dane za wyjściowe, trenerzy 

i nauczyciele pracujący w Szkole tworzą plany szkoleniowe pod kątem klasy z którą pracują, 

dostosowując je do poziomu, wieku, zaawansowaniaw abecadle piłkarskim i siatkarskim. 
 

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia. 

Szkoła posiada:  

Cztery sale gimnastyczne: dużą salę o wymiarach 28 x 15m, małą salę o wymiarach 15 x 

14 m, małą salę o wymiarach 12 x 12m tzw. bokserską (gimnastyka, tenis stołowy, aerobik), 

małą salę o wymiarach 6 x 6m (gimnastyka, tenis stołowy). Uczniowie mają do dyspozycji 

pięć szatni, toalety oraz prysznice do odnowy biologicznej.  

Baza sportowa poza budynkiem szkoły obejmuje następujące obiekty i pomieszczenia: 

trybunę zadaszoną z miejscami siedzącymi na 500 osób, dwie duże niezależne szatnie – 

z prysznicami po 10 stanowisk w każdej do odnowy biologicznej, dwie mniejsze szatnie 

w górnej części obiektu, małą salę gimnastyczną o wymiarach 12 x 6m,  

Siłownię z osprzętem oraz siedem pomieszczeń socjalno-biurowych.     

W kompleksie sportowym znajdują się również boiska i tereny sportowe: boisko piłkarskie 

(główne) o wymiarach 100 x 68 m, boisko piłkarskie (treningowe) o wymiarach 77 x 46m, 

boisko do piłki ręcznej (asfaltowe), trzy boiska do piłki siatkowej (asfaltowe),  

Stanowiska: do skoku w dal, pchnięcia kulą, rzutu oszczepem i pełnowymiarową 400 

metrową bieżnię lekkoatletyczną (nawierzchnia żużlowa). 

 



Zasady rekrutacji do klasy sportowej. 

1.O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego w klasie sportowej Zespołu Szkół Zawodowych 

Nr1 im. Jana Pawła w Dębicy może ubiegać się absolwent szkół podstawowych i 

gimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020. 

 

2. Posiadający bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony  zaświadczeniem lekarskim 

wydanym przez przychodnię sportowo – lekarską lub lekarza specjalistę w dziedzinie 

medycyny sportowej. 

 

3. Zaliczenie próby sprawności fizycznej dla klas o profilu piłki nożnej odbędzie się na 

pełnowymiarowym trawiastym boisku piłkarskim Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana 

Pawła II w Dębicy. Terminy testów sprawności fizycznej oraz sposób ich 

przeprowadzania zostanie podany na stronie szkoły  

 

4.Zaliczenie próby sprawności fizycznej dla klas o profilu piłki siatkowej odbędzie się w sali 

gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy. Terminy testów 

sprawności fizycznej oraz sposób ich przeprowadzania zostanie podany na stronie szkoły  
 

5. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych. 

 

Warunkiem przyjęcia do oddziału sportowego jest złożenie dokumentów w terminie 

określonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty (przełom maja / czerwca): 

• wniosku rodzica o przyjęcie do klasy sportowej, 

• zaświadczenia od lekarza medycyny sportu o braku przeciwwskazań do uprawiania 

sportu, 

• zgody rodzica na kształcenie w klasie sportowej, 

• zaliczenie próby sprawności fizycznej w terminie określonym przez dyrektora szkoły. 

 

6. Warunki utworzenia oddziału 

Klasa będzie utworzona jeżeli co najmniej 15 kandydatów spełni powyższe wymagania. 

 

7. Informacje uzupełniające istotne dla uczniów kształcących się w oddziale. 

Wszyscy, którzy wybiorą tę klasę, mogą liczyć na: 

• bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych, 

• treningi prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów piłki nożnej i nauczycieli 

wychowania fizycznego piłki siatkowej na obiektach sportowych ZSZ Nr 1, 

• doraźne uzupełnianie procesu treningowego o zajęcia dodatkowe dostosowane do 

potrzeb motorycznych i ruchowych Fitness, 

• udział w zawodach powiatowych, rejonowych i wojewódzkich, 

• zamiejscowym zapewniamy zakwaterowanie w internacie szkoły.  

 

  



 
 

 

 
 

 

 



 
 

Fotografie wykonane w salach szkolnych. 

 


