Opis szkoły

Oferta XII LO w Zabrzu
Jeśli kończysz właśnie gimnazjum, trenujesz piłkę ręczną i zastanawiasz się nad wyborem
szkoły średniej mamy ofertę dla Ciebie. Zapraszamy do XII LO w Zespole Szkół
Sportowych: oddział sportowy - piłka ręczna. Zapraszamy także zawodników gimnastyki
sportowej posiadających klasę I - sportową oraz licencję zawodnika PZG.
Adres:
41-800 Zabrze, ul. Płaskowickiej 2 (ZSS)
41-800 Zabrze, ul. Wolności 406 (XII LO) zajęcia dydaktyczne
32 271 18 23
www.zsszabrze.com
Dla kandydatów podczas rekrutacji do XII LO w ZSS: oddział sportowy - piłka ręczna
zasadniczym kryterium branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym będą szczególne
predyspozycje uczniów sprawdzone 8 czerwca 2018 r godzina 15.00 w wyniku prób
sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy. Przy
przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu
kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane kryteria z regulaminu.
Od roku szkolnego 2015/2016 zajęcia dla licealistów odbywają się w budynku przy ulicy
Wolności 406. Znajdują się tam nowoczesne sale dydaktyczne, które zostały zaprojektowane
dla studentów wyższej uczelni. Są one przestronne, jasne, nowocześnie wyposażone.
Dodatkowym atutem jest fakt, że w tym samym budynku co zajęcia lekcyjne odbywają się
zajęcia sportowe.

Do naszej szkoły dojedziesz bez problemu z każdej dzielnicy Zabrza, a także miast
ościennych. Kilka metrów od budynku szkoły znajduje się przystanek tramwajowy linii 1, 4,
5 oraz autobusowy linii 6, 234.
W naszej szkole dominują cztery dyscypliny sportowe: piłka ręczna dziewczyn i chłopców
oraz gimnastyka sportowa dziewczyn i chłopców. Szkoła ma duże tradycje związane z piłką
ręczną. Wielu naszych uczniów to reprezentanci Polski, zawodnicy polskich i zagranicznych
czołowych klubów ekstraklasy i pierwszej ligi, którzy zdobywali medale na prestiżowych
imprezach sportowych, między innymi na Mistrzostwach Europy w piłce ręcznej. Od 2016
roku grono piłkarzy ręcznych w naszym liceum zasiliły dziewczyny - piłkarki ręczne.
Szkołę ukończyło wiele wybitnych gimnastyczek. Jedna z nich, Joanna Skowrońska,
reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney w 2000 roku i Atenach w 2004.
Sukces ten był znaczący, ponieważ Polska przez kilkanaście lat nie miała swojej
reprezentantki w tej dyscyplinie sportowej na Igrzyskach. Absolwentka Marta Pihan-Kulesza
wystąpiła na Igrzyskach Olimpijskich w 2008 w Pekinie i w 2012 Londynie. W 2016 roku
była uczennica Katarzyna Jurkowska - Kowalska reprezentowała Polskę na Igrzyskach
w Rio de Janeiro. Oprócz tego gimnastyczka została wyróżniona przez Komisję Techniczną
Gimnastyki Sportowej FIG. W listopadzie 2015 roku jej element w ćwiczeniach wolnych
został włączony do Code of Points jako nowy podskok.
Jeśli trenujesz piłkę ręczną lub gimnastykę sportową, to XII LO jest wymarzoną szkołą
dla Ciebie. Nasi nauczyciele pomogą Ci połączyć sport z nauką. W liceum zajęcia prowadzi
wykwalifikowana kadra, zapewniająca wysoki poziom kształcenia, co znajduje wyraz w
zdawalności egzaminu maturalnego. Jesteśmy niezmiennie w pierwszej dziesiątce jeżeli
chodzi o zdawalność matur wśród wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Zabrzu. Jest to
możliwe dzięki temu, że nauczyciele mają indywidualne podejście do uczniów, uwzględniają
ich zaangażowanie w proces szkolenia sportowego.
W ostatnich latach nasi uczniowie otrzymali również stypendia: Ministra Edukacji
Narodowej, Prezesa Rady Ministrów oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze za wysokie
wyniki w nauce i sukcesy sportowe .
Zastanawiając się nad wyborem szkoły pamiętaj, że bez Twojego zaangażowana
i ciężkiej pracy żadna szkoła nie zapewni Ci odpowiedniego przygotowania zawodowego
czy możliwości studiowania na wymarzonym kierunku.
Warunki przyjęcia do XII LO znajdziesz na stronach internetowych:
www.slaskie.edu.com.pl, www.zsszabrze.com oraz rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek na stronie:
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=323

