ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I SPORTOWYCH W ZIELONEJ GÓRZE
ORAZ
KLUB KOSZYKARSKI

SKM „ ZASTAL „

Zapraszają wszystkich chłopców do klas sportowych ze specjalizacją koszykówki
w Szkole Podstawowej i Liceum.

Zapraszamy do klasy VII i VIII SP i I klasy LO.

Chcemy zapewnić uczniom odpowiednie warunki rozwoju zapewniając:
- 14 godzin zajęć treningowych w tygodniu z nauczycielami-trenerami zatrudnionymi
w szkole i SKM „Zastal”
- realizację właściwego procesu szkoleniowego,
- od października treningi odbywać się będą na nowej hali sportowej (trzy pełnowymiarowe
boiska do koszykówki)
- udział w rozgrywkach lig młodzieżowych, szkolnych, dla najlepszych II liga seniorów,
- plan lekcji dostosowujemy do zajęć treningowych, aby zapewnić możliwość wysokiego
poziomu nauczania.

Dzień otwarty Szkoły Podstawowej : 19.03.2018 o godzinie 17.00 oraz zebranie dla rodziców
chłopców chcących przyjść do klasy VII i VIII SP w auli VII LO.

Dzień otwarty VII LO : 9 kwietnia 2018 r.

Testy sprawnościowe:
Do klasy VII i uzupełniający do klasy VIII - 20.04.2018 r. Godzina 15.00 hala ul.Wazów 76

Do klasy I Liceum - 20.04.2018 r. godzina 17.00 hala ul.Wazów 76
Kontakt: Bogusław Onufrowicz 608290034

Dodatkowo pan Przemysław Brodzik prowadzi nabór do klasy IV Szkoły Podstawowej.

Nabór DO KLAS Koszykarskich
dziewcząt i chłopców
ZSOiS (SP-10) w ZIELONEJ GÓRZE OGŁASZA KONSULTACJE NABOROWE na rok
szkolny 2018/2019
Klasa 1 Szkoły Podstawowej (SP10) chłopcy/dziewczęta – dni otwarte szkoły
19.03.2018
Klasa 4 Szkoły Podstawowej (SP10) chłopcy/dziewczęta – dni otwarte szkoły
19.03.2018

Klasa 1

Szkoły Podstawowej nr10 chłopcy /dziewczęta

testy sprawnościowe 06.04.2018r godzina 13:50 sala sportowa ul. Wyspiańskiego
23

( budynek SP-10) oraz w PIĄTKI do końca roku szkolnego .

Klasa 4

Szkoły Podstawowej nr10 chłopcy /dziewczęta

testy sprawnościowe 06.04.2018r godzina 13:50 sala sportowa ul. Wyspiańskiego
23

( budynek SP-10) oraz w PIĄTKI do końca roku szkolnego .

Testy sprawnościowe :
-bieg wahadłowy „koperta” o boku 6m
-bieg po prostej 9m przenosząc woreczki do kółek ringo ( 3 szt.)
-rzut piłką koszykową z miejsca w przód z nad głowy.
-skok z miejsca w dal .
Kontakt : Przemysław Brodzik 664735683

