LICEUM
SPORTOWE
PABIANICE

WYSOKI POZIOM NAUCZANIA
WYKWALIFIKOWANA KADRA TRENERSKA
10 GODZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH W TYGODNIU
UDZIAŁ W ROZGRYWKACH ŁZKOSZ

Zespół Szkół Nr2 w Pabianicach wraz
z Pabianickim Klubem Koszykówki PKK99
oraz Basket 4Ever Ksawerów mają zaszczyt
zaprosić do Liceum Ogólnokształcącego
z oddziałem sportowym. Oferta kształcenia
skierowana jest do młodzieży czynnie
uprawiającej koszykówkę.
Ideą przyświecającą organizacji klasy jest
umożliwienie dzieciom odbywania treningów
w ramach zajęć lekcyjnych. Tym samym
po zakończonych zajęciach w szkole dzieci
będą mogły dysponować wolnym czasem,
który wykorzystają w dowolny sposób.
Szkoła zapewnia wysoki poziom nauczania
oraz zajęcia z piłki koszykowej w trakcie zajęć
szkolnych. W tygodniowym planie
lekcji przewiduje się dziesięć godzin zajęć
sportowych w sąsiadującej ze szkołą
hali sportowej, która posiada aprobatę
PZKosz. Nowoczesna baza dydaktyczna
i wykwalifikowana kadra nauczycielska są
gwarancją uzyskania w przyszłości
wysokich wyników na egzaminie
maturalnym.
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Zajęcia sportowe dla dziewcząt prowadzone
będą przez panią Edytę Koryznę i pana
Michała Chudzickiego, trenerów od wielu lat
związanych z koszykówką i Pabianicami.
Chłopcami opiekuje się trener męskich
drużyn młodzieżowych Adam Jurga,
zawodnik i trener drużyny PKK99. Uczniowie
klasy nie będą zobligowani do udziału
w rozgrywkach sportowych w barwach wyżej
wymienionych klubów.
Zpraszamy młodzież czynnie uprawiającą
koszykówkę do klas 1,2 i 3 LO.
W roku szkolnym 2021/2022 dla dziewcząt
zamiejscowych "Stowarzyszenie Basket
4EVER Ksawerów" oferuje zakwaterowanie
wraz z wyżywieniem. Zainteresowane
prosimy o kontakt z trenerem Michałem
Chudzickim tel. 510 997 781.
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Liceum Ogólnokształcące z oddziałem sportowym.
Tygodniowy plan nauczania - obowiazuje od 1 września 2019.
Opracowano w oparciu o "Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego, w tym liceum ogólnokształcącego dla uczniów
w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym"
- zał. Nr4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla
publicznych szkół (Dz. U. z dnia 31 marca 2017 r., poz. 703).
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Kliknij poniższy obrazek celem uzyskania informacji na temat
rekrutacji 2021.

Sprawdzian sprawności fizycznej dla kandydatów do LO o profilu sportowym
(dokładny dzień i godzina będą podane w terminie późniejszym) :
Sprawdzian odbędzie się na sali gimnastycznej ZS2 w Pabianicach.
Tabela z terminami naboru i postępowaniem głownym i uzupełniającym
znajduje się w poniższym linku.
https://www.gov.pl/attachment/1bfbb2db-d4f3-4e08-a102-87ce6b211458
Zapraszamy na treningi :
trener Michał Chudzicki tel. 510 997 781
trener Adam Jurga tel. 509 357 602
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