
Klasa B – SPORTOWA 
 

- Klasa sportowa umożliwia uprawianie sportu na wysokim poziomie w lekkiej atletyce i 

strzelectwie sportowym.  Jest przeznaczona dla uczniów, którzy  lubią aktywnośd ruchową, dbają 

o dobrą formę, nie boją się ciężkiego treningu i lubią stawad na podium,  przede wszystkim 

jednak dla tych, którzy planują podjęcie studiów na akademiach wychowania fizycznego 

oraz na kierunkach przyrodniczych lub też pragną w przyszłości podjąd pracę w służbach 

mundurowych. 

- klasa umożliwia przygotowanie się do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie 

rozszerzonym z biologii oraz geografii, 

- wyniki matury z tych przedmiotów są uwzględniane przez uczelnie wyższe podczas rekrutacji 

m.in. na akademie wychowania fizycznego oraz na kierunki przyrodnicze, np. ochronę 

środowiska, turystykę i rekreację, biologię, geografię, ratownictwo medyczne. 

Zajęcia dodatkowe: w ramach treningu szkoła oferuje zajęcia motywacyjne dla sportowców.  

 

Uczniowie klas sportowych mają możliwośd doskonalid swoją sprawnośd  na organizowanych 

dla nich obozach sportowych w urokliwych zakątkach naszego kraju, a także mogą byd członkami 

klubów sportowych współpracujących ze szkołą.  

  

W ostatnich latach 2019/2020 oraz 2020/2021 w zawodach międzynarodowych odnotowaliśmy 

3 starty naszych uczniów. Wzięliśmy udział w Finale Młodzieżowej Ligi Europejskiej w 

Budapeszcie – 1 osoba (III miejsce drużynowo), w Mistrzostwach Europy w Strzelaniu 

Pneumatycznym – 1 osoba (IV miejsce drużynowo), w Międzypaostwowym Meczu 

Lekkoatletycznym Polska – Czechy w Karpaczu – 1 osoba (III miejsce indywidualnie). 

W zawodach na szczeblu ogólnopolskim wystartowało 24 strzelców oraz 39 lekkoatletów w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 33 strzelców i 6 lekkoatletów w roku szkolnym 2020/2021. Medalowe 

miejsca w najważniejszych zawodach tej rangi, zdobyliśmy w strzelectwie sportowym na 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży – 4 złote, na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych – 

2 złote oraz 1 srebrny; na Mistrzostwach Polski Juniorów – 1 złoty;  na Mistrzostwach Polski 

Kobiet i Mężczyzn -  1 złoty, na Mistrzostwach Polski Młodzików – 1 srebrny oraz 3 brązowe; w 

lekkiej atletyce na Mistrzostwach Polski Juniorów – 1 złoty medal. 

 

W ostatnich dwóch  latach zdobyliśmy I miejsce w Wojewódzkim Współzawodnictwie 

Sportowym Szkół Ponadgimnazjalnych . Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej 

szkoły w zakładce SPORT – Sukcesy. 

 

 

 


