
         

        NABÓR CHŁOPCÓW DO KLASY SPORTOWEJ 

O PROFILU PIŁKARSKIM

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu oraz Olimpia Grudziądz S.A. ogłaszają

nabór chłopców z klas III (rocznik 2007 i 2008) do klasy sportowej o profilu piłkarskim. 

Trzecioklasisto! Jeśli  wyróżniasz się  ruchowo na tle rówieśników i chcesz podnosić  swoje

umiejętności,  albo  może  jesteś  już  zawodnikiem Olimpii  -  nie  czekaj,  tylko  sprawdź  się

i  dołącz  do  naszej  klasy!  Naszą  ofertę  kierujemy  zarówno  do  uczniów  naszej  szkoły,

jak również  innych szkół Grudziądza i okolic. W szkoleniu młodych piłkarzy mamy spore

doświadczenie (będzie to już kolejna, 9 klasa jaką zamierzamy utworzyć) oraz sukcesy!

Aby zostać uczniem klasy sportowej należy pobrać z sekretariatu naszej szkoły wniosek i  go

wypełnić. Termin składania podań upływa 17.04.2017. Po złożeniu wniosku uczeń zostanie

powiadomiony o terminie testów sprawnościowych.  Jeśli  pomyślnie  przejdzie proste testy

sprawnościowe  i  nie  ma  problemów  zdrowotnych,  to  od  września  będzie  uczniem  klasy

sportowej.

Nasza szkoła cieszy się dobra opinią w środowisku. Wyróżnia się też sporymi osiągnięciami

sportowymi i to nie tylko w piłce nożnej, ale także w wielu innych dyscyplinach, ponieważ

jednym z celów szkolenia u nas jest wszechstronny rozwój młodego sportowca. Potrafimy

dobrze  przygotować  zawodnika  na  wstępnym  etapie  szkolenia.  To  u nas  swoją  przygodę

z piłką i sportową edukację w klasie sportowej rozpoczynali: Miłosz Waszczuk, Daniel Widz,

Milan Lech, Dawid Jędroś, Cyprian Maciejewski - obecnie będący w składzie lub trenujący

seniorami pierwszoligowej Olimpii, a nieco wcześniej uczeń "szesnastki"  Grzegorz Gebauer

zaliczył nawet kilka występów w 1. lidze.

Nasi  wychowankowie  oprócz  występów  w  zawodach  Szkolnego  Związku  Sportowego

startują corocznie i to z powodzeniem w wielu ogólnopolskich turniejach piłkarskich m.in.

„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarka”, „Puchar Orlika”  i innych. Uczniom naszych

klas sportowych zapewniamy dobre warunki treningowe - posiadamy wielofunkcyjne  boisko

sportowe przy naszej szkole, korzystamy też w ramach współpracy z boiska i hali Olimpii.

Nad  rozwojem  wychowanków  czuwa  wykwalifikowana  kadra  nauczycieli  oraz  trener

o  wysokich  kwalifikacjach  zawodowych  i  sporym doświadczeniu.  Uczeń  klasy sportowej

może liczyć  na  sporą  dawkę  ruchu  – 10 godz.  zajęć  sportowych  tygodniowo.  Pragniemy

nadmienić,  że  uczniów  przygotowujemy  nie  tylko  do   uprawiania  sportu  nas  wysokim

poziomie, ale przekazujemy niezbędną wiedzę i wymagamy stałych postępów w nauce.

Dodatkowych  informacji można uzyskać pod numerem telefonu 693-37-37-22(trener Leszek

Piśko) 


