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Witamy serdecznie
Już od września 2018 r. w IV Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu powstanie kolejna
klasa o profilu piłki nożnej pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej oraz ZKS
Olimpii Elbląg. W szkole co roku powstawać będą klasy piłkarskie w ramach Wojewódzkiego Ośrodka
Szkolenia Młodzieży w Piłce Nożnej, których zajęcia będą prowadzili wykwalifikowani trenerzy
pracujący w ZKS Olimpii Elbląg. Szkoła daje możliwość kontynuacji nauki i szkolenia piłkarskiego
młodzieży oraz wszystkim innym czynnie trenującym piłkę nożną zawodnikom z naszego
województwa.
Klasa o profilu piłki ręcznej już funkcjonuje. Realizowany jest w niej program Związku Piłki
Ręcznej w Polsce - Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej OSPR. Szkoła współpracuje z klubem KS Meble
Wójcik, Kram Start. Zawodnicy zrzeszeni są w klubie MKS Truso Elbląg biorą udział w lidze
wojewódzkiej, zawodach ogólnopolskich. Klasa otwarta jest również dla wszystkich osób zdolnych
sportowo.
Szkoła dla obu klas zapewnia:
1.
najlepszą bazę sportową w mieście (pełnowymiarową halę sportową, siłownię szkolną, boisko
ze sztuczną nawierzchnią, ściankę wspinaczkową, zajęcia na obiektach MOSiR),

3.

możliwość korzystania z wysokiej jakości obiektów piłkarskich,
sprzęt treningowy,

4.

odnowę biologiczną (zajęcia na pływalni),

5.

plan lekcji dostosowany i zintegrowany z zajęciami treningowymi,

6.

zajęcia indywidualne dla uczniów zdolnych (w ramach potrzeb ucznia),

7.
8.

wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,

9.

dobrą zabawę połączoną z nauką,

10.

kadrę pedagogiczną posiadającą doświadczenie w pracy z młodzieżą uzdolnioną sportowo.

2.

zajęcia z fizjoterapeutami, psychologami sportu, dietetykami,

Aby wziąć udział w rekrutacji do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 należy w dniach
od 7 maja do 18 maja zalogować się na platformie elektronicznej www.eped.pl oraz złożyć wniosek
o przyjęcie do klas sportowych w formie papierowej.
WAŻNE!
Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej mają obowiązek złożyć orzeczenie lekarskie o
zdolności do uprawiania danego sportu (piłka nożna i piłka ręczna) wydane przez specjalistę w
dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza. Brak stosownego orzeczenia wiąże
się z odrzuceniem wniosku o przyjęcie do klasy sportowej. Więcej inforrmacji na stornie internetowej
IV LO.
Należy również przystąpić do egzaminu sprawnościowego :
Do klasy piłki nożnej odbędzie się on 21 maja 2017 r.
Do klasy piłki ręcznej 22 maja 2017 r.
Wszystkie informacje odnośnie rekrutacji można uzyskać na stronach: www.liceum.elblag.pl,
www.facebook.com/ospr.elblag , www.facebook.com/okp4lo.elblag
Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie wśród uczniów Waszej szkoły i przekazanie w/w
informacji oraz plakatów promocyjnych nauczycielom wychowania fizycznego.

Ze sportowym pozdrowieniem

