
Dyrekcja, kadra pedagogiczna i trenerska oraz społeczność uczniowska  
serdecznie zapraszają do wyboru naszej oferty edukacyjno-sportowej. 

Dziewczęta i chłopcy, którzy w piłce nożnej widzą szansę  
na realizację marzeń i pragną brać udział w życiu sportowym na najwyższym poziomie 

 - u nas znajdą warunki do ich spełnienia. 
 

Zainteresowanych proszę o kontakt z Trenerem Koordynatorem p. Markiem Kusto  tel. 604-078-215 

oraz przysyłanie podań, zgłoszeń na testy oraz wypełnionych kwestionariuszy  

na adres: sekretariat@sspn.edu.pl 

Z A P R A S Z A M Y ! ! !  

Rekrutacja do Liceum 

Piłki Nożnej — MZPN 



 

 

31-977 Kraków, os. Szkolne 18,  p.10 

tel. 12 644 06 38 

 Liceum Ogólnokształcące 

Szkoły Sportowej 
Piłki Nożnej  

im. Generała Bernarda Monda 
w Krakowie 

pod patronatem  Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

Zadzwoń, porozmawiaj 

z Trenerem Koordynatorem  

P. Markiem Kusto 

i uzgodnij termin spotkania -  tel. 604-078-215 

 

celem rozmowy i spotkania jest zapoznanie się z poziomem  

umiejętności piłkarskich kandydata 

i zakwalifikowanie do testów sprawnościowych. 

 

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 

      Uwaga: Kadrowicze MZPN i PZPN  są zwolnieni z testów sprawnościowych. 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 



 

Budynek internatu znajduje się tuż  

obok gmachu szkoły. 

Uczniowie mieszkający poza Krakowem  

mogą zamieszkać w internacie.  

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 

Liceum Sportowe 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. 

W budynku szkoły  

znajduje się bufet „DROPS”, 

który oferuje smaczne obiady 

oraz śniadania i kolacje. 

Do szkoły istniejącej 12 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.  

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.  

 

I N T E R N AT  

  Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Informacje o Liceum       Szkoły Sportowej Piłki Nożnej      

Szkoła jest placówką niepubliczną  

z funkcjonująca zasadą miesięcznego czesnego,  

którego wysokość uzależniona jest od poziomu  

świadczenia na rzecz uczniów. 

    I Ty możesz pójść w ich ślady !  


