
Klasa sportowa 

VIII LO w Gliwicach – absolwenci gimnazjum 

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą nabywać i doskonalić umiejętności sportowe w piłce nożnej, 

przy jednoczesnym zdobywaniu ogólnego 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, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, rehabilitacja, 

trenerskich. 

Klasa sportowa prowadzona jest pod patronatem klubu sportowego GKS PIAST oraz daje możliwość rzetelnego 

pogodzenia nauki i sportu.  

Do klasy sportowej zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy: 

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej; 

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału; 

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek 

sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub 

danym oddziale. W klasie psychologicznej na poziomie rozszerzonym będziesz uczyć się języka angielskiego 

oraz dwóch wybranych przez Ciebie pod koniec klasy pierwszej przedmiotów. 

Zajęcia z języków obcych prowadzone będą w grupach międzyoddziałowych na różnych poziomach zaawansowania. 

W klasie sportowej na poziomie rozszerzonym będziesz uczyć się języka angielskiego oraz dwóch wybranych przez 

Ciebie pod koniec klasy pierwszej przedmiotów. Utworzenie grupy dla wybranego przedmiotu z programem 

rozszerzonym będzie możliwe wówczas, gdy zbierze się dwunastoosobowa grupa międzyoddziałowa. 

Wśród przedmiotów uzupełniających znajdą się psychologia sportu oraz matematyka stosowana i retoryka, które 

pomogą Ci w jeszcze lepszy sposób przygotować się do zdania matury na wysokim poziomie. 
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