
 

 

 3 i 4-letnie 

 Liceum 

Szkoły Sportowej 

Piłki Nożnej MZPN 

pod patronatem  Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie           

 

 

 

 

Zapraszamy na dni otwarte Szkoły  

w każdą środę  od 14:15—15:45 

i czwartek od godz.  10:15—11:45 

Zadzwoń!!! 12.644 06 38 
 i wybierz dogodny dla Siebie termin! 

 
Zajęcia prowadzone będą w celu zapoznania się  

z poziomem umiejętności piłkarskich 
i zakwalifikowania do testów sprawnościowych. 

 
Zabierz sprzęt sportowy do ćwiczeń, kserokopię 

klubowej karty zdrowia zawodnika 
oraz zgodę rodziców na uczestnictwo 

w treningu i testach sportowych!  
______________________________________ 

Chcesz zostać  

profesjonalnym zawodnikiem? 

Masz taką szansę w naszej 

szkole! 

BAZA SPORTOWA 

MKS KRAKUS i KS WANDA  

  CENTRUM COM-COM ZONE + basen* 

Niepubliczne Liceum  

Ogólnokształcące Szkoły Sportowej Piłki Nożnej   

im. Generała Bernarda Monda  w Krakowie 

Dyrektor Szkoły:    Michał Królikowski 

Trener Koordynator:   Marek Kusto 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 
  Szkoły Sportowej Piłki Nożnej 
im. Generała Bernarda Monda 

31-977 Kraków, os. Szkolne 18,    
tel:  12 644 06 38,  

e-mail: sekretariat@sspn.edu.pl     
www.sspn.edu.pl 

Testy sprawnościowe: 

24 i 25 kwietnia, 

15 i 16 maja, 

5 i 6 czerwca 2019 roku 

      Uwaga: Kadrowicze MZPN i PZPN  

   są zwolnieni z testów sprawnościowych. 

Zadzwoń!!! 12 644 06 38 

 i wybierz dogodny  dla Siebie termin! 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 

do LICEUM  3 i 4-letniego 

rozpoczyna się 1 lutego 2019 r.  

W szkole obowiązuje zasada  

reprezentowania klubów macierzystych,  

z których wywodzą się uczniowie. 



 

Budynek internatu znajduje się tuż  

obok gmachu szkoły. 

Uczniowie mieszkający poza Krakowem  

mogą zamieszkać w internacie  

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2. 

Uczniowie mieszkają w pokojach  3-osobowych. 

Mogą korzystać z: darmowego WiFi,  

sal komputerowych, telewizji kablowej,  

sal do nauki, kawiarenki, sali teatralnej,  

pralni, suszarni, kuchenek  oraz piłkarzyków  

i  stołu do tenisa stołowego. 

Przez całą dobę pozostają pod opieką  

wykwalifikowanych pedagogów. 

Telefon do internatu: 

12 644 40 11 

Szkoła Sportowa Piłki Nożnej MZPN 

to więcej niż klub. 

To miejsce, w którym zrealizujesz marzenia. 

To miejsce, w którym nauka i trening 

nie wchodzą w konflikt ale się dopełniają. 

To miejsce, gdzie dostajesz szansę 

i na karierę piłkarską i na kontynuację 

nauki w naszym liceum i na studiach  

(AWF lub na innych wybranych uczelniach). 

Nasi  uczniowie  poznają na boisku  

i poza nim zasady sportowej integracji,  

tolerancji,  szacunku,  solidarności  

i przyjaźni. 

  

 

Szkoła zapewnia wyżywienie  
w szkolnym bufecie „DROPS”, 

a uczniom spoza Krakowa 
miejsce w internacie. 

Do szkoły istniejącej 11 lat  

uczęszczało wielu znanych obecnie 

piłkarzy ligowych - 

– reprezentantów Polski  

w swoich kategoriach wiekowych tj.:  

Małopolski Związek Piłki Nożnej  

oferuje kontynuację kariery  piłkarskiej  

utalentowanym dziewczętom i chłopcom  

z rocznika 2003 i 2004 

Bartosz Kapustka, Alan Uryga,  

Bartłomiej Kasprzak, Adam Buksa,  

Kamil Pestka, Krzysztof Szewczyk,  

Dawid Kamiński, Wojciech Słomka,  

Marcin Byszewski, Dominik Zawadzki 

Dominik Kościelniak, Karol Stanek,  

Remigiusz Szywacz, Michał Zięba.  

 

INTERNAT 

  Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Informacje o Liceum       Szkoły Sportowej Piłki Nożnej      

Szkoła jest placówką niepubliczną  
z funkcjonująca zasadą miesięcznego czesnego,  

którego wysokość uzależniona jest poziomu  

świadczenia na rzecz uczniów. 

    I Ty możesz pójść w ich ślady !  


