XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE –
KLASA SPORTOWA – PIŁKA NOŻNA
W Zespole Szkół Nr 3 w klasie sportowej o specjalności piłka nożna pod patronatem
MŁODZIEŻOWEJ SZKÓŁKI PIŁKI NOŻNEJ „GÓRNIK” ZABRZE uczą się przyszli
piłkarze, którzy są przygotowywani do kontynuacji kariery piłkarskiej w kraju oraz
za granicą. Zajęcia sportowe w ilości dziesięciu godzin tygodniowo prowadzone są przez
doświadczoną kadrę trenerów MSPN GÓRNIK Zabrze na obiektach sportowych MOSiR,
Walka Zabrze i Zespołu Szkół Nr 3 (siłownia, wielofunkcyjne nowe boisko). Oprócz zajęć
obowiązkowych prowadzone są zajęcia dodatkowe, a w okresie ferii i wakacji organizowane
są przez MSPN GÓRNIK Zabrze obozy sportowe.
Nasi uczniowie pod patronatem MSPN GÓRNIK Zabrze biorą udział w rozgrywkach
ligowych organizowanych przez Podokręg Zabrze oraz Śląski Związek Piłki NożnejPonadto
biorą udział w licznych turniejach organizowanych w kraju i za granicą. Mogą pochwalić się
wieloma sukcesami na szczeblu Mistrzostw Śląska oraz Mistrzostw Polski w rożnych
kategoriach wiekowych.
W cyklu kształcenia w klasie sportowej obowiązuje wszystko to, co zostało zawarte
w programie kształcenia w liceum ogólnokształcącym. Realizuje się w niej rozszerzony
program nauczania z: języka polskiego i języka angielskiego ze względu na przygotowanie
do matury oraz dodatkowe dwa przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym wybierane
przez ucznia spośród ośmiu przedmiotów. Aby dobrze przygotować się do egzaminu
maturalnego z matematyki, uczniowie tej klasy mają w ramach przedmiotu uzupełniającego
zajęcia „Matematyka w praktyce”.
EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWYDLA CHĘTNYCH PRZYSZŁYCH PIŁKARZY ODBĘDZIE SIĘ 24 MAJA 2016
R. O GODZ.15.00 NA BOISKU SZKOLNYM ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W ZABRZU PRZY UL. 3 MAJA 118.

W skład Zespołu Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego wchodzą:
1. XI Liceum Ogólnokształcące

klasa dziennikarsko - artystyczna

wizażu i stylizacji

klasa sportowa – piłki nożnej
2. Technikum Nr 3


technik elektryk

technik informatyk

technik teleinformatyk

technik górnictwa podziemnego
3. Gimnazjum Nr 15

klasa sportowa – piłki nożnej

klasy ogólne

JAKO SZKOŁA JESTEŚMY:




SZKOŁĄ Z KLASĄ,
mamy NAUCZYCIELI Z KLASĄ,
posiadamy certyfikaty:
- ŚLĄSKIEJ SZKOŁY JAKOŚCI,
- ZNAKU JAKOŚCI INTERKLASA,
- SZKOŁY ZARZĄDZAJĄCEJ WIEDZĄ,
- SZKOŁY BEZ PRZEMOCY.

A TAKŻE:























pomagamy wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów,
prowadzimy szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki któremu nasi
uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego
życia,
zapewniamy równość szans i sprawiedliwość społeczną,
wspieramy ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami, między rodzicami, między
społecznością lokalną i szkołą,\
wierzymy, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie,
zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w nowocześnie wyposażonych
pracowniach (3 pracownie komputerowe, pracownie do przedmiotów zawodowych:
elektryczną i telekomunikacyjną,
pracownia interdyscyplinarna i multimedialna)
i pracownie przedmiotowe wyposażone w rzutniki multimedialne oraz 2 tablice interaktywne,
w bibliotece szkolnej działa centrum multimedialne ze stanowiskami komputerowymi,
na terenie szkoły działa Szkolny Ośrodek Kariery prowadzony przez doradcę zawodowego,
zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na terenie ZS Nr 3: w sali gimnastycznej,
na nowym wielofunkcyjnym boisku szkolnym i siłowni, a także na hali MOSiR i na obiektach
sportowych Walki Zabrze,
placówka zapewnia pomoc pedagoga szkolnego, psychologa i pielęgniarki,
szkoła realizuje wiele programów profilaktycznych i wychowawczych, m.in. „Zachowaj
trzeźwy umysł” , „Szkolny program przeciwdziałania narkomanii”, „ARS jak dbać o miłość”,
szkoła realizuje program patriotyczny, propagując wartości historyczno - narodowe,
w szkole prowadzony jest Klub Europejski,
uczestniczymy w realizacji różnych projektów unijnych, m.in. Erasmus
w szkole jest realizowany program ekologiczny, uczniowie zdobywają najwyższe miejsca
w konkursach miejskich i wojewódzkich, osiągają liczne sukcesy na polu artystycznym
i sportowym,
kadrę pedagogiczną stanowią w przeważającej części nauczyciele o najwyższym stopniu
awansu zawodowego (nauczyciele dyplomowani – 85%), a większość nauczycieli
przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych są egzaminatorami,
w szkole działa bar przekąskowy.

