
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,  kontynuację nauki w naszym liceum i na studiach   

(AWF lub na innych wybranych uczelniach). 

              Liceum  Sportowe Piłki Nożnej MZPN ogłasza nabór na rok szkolny 2017/2018 

       Zapraszamy na otwarte zajęcia treningowe od 21 marca do 18 maja 2017 r. 

we wtorki i czwartki od godz. 1345 

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne : 12.644-06-38 lub 604-078-215 

oraz zabranie ze sobą sprzętu sportowego oraz kopi klubowej Karty Zdrowia Zawodnika! 

Testy – egzaminy wstępne:           23  maja  2017 r.           -        wtorek - godz. 930 

                               8 czerwca 2017 r.           -        czwartek – godz. 930 

Uwaga!    Kandydaci legitymujący się udziałem w Kadrach Wojewódzkich Małopolski  

będą przyjęci bez konieczności odbywania prób sprawności specjalnej. 

Przed egzaminem wymagane są: 

zgoda rodziców na udział w testach, zaświadczenie od lekarza sportowego lub kopia klubowej  

Karty Zdrowia Zawodnika (z aktualną zdolnością do gry w piłkę nożną), sprzęt sportowy oraz obuwie   

(typu lanki). 



Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły Sportowej Piłki Nożnej  

im. generała Bernarda Monda w Krakowie os. Szkolne 18 

 

Atuty szkoły: 

- 5 jednostek treningowych / tydzień;              - wykwalifikowani trenerzy 

- nowoczesna baza treningowa;        - nowatorski program szkolenia 

  w Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta 

  oraz MOS Krakus Nowa Huta;             - możliwość zakwaterowania w internacie  

I N T E R N AT  
 

Uczniowie mieszkający poza Krakowem mogą zamieszkać w internacie  Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2. 

Budynek internatu znajduje się tuż obok gmachu Szkoły. 
 

Uczniowie mieszkają w pokojach 2 - 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. 
  



 

 

 

  Koszty nauki: 

Czesne uczniów korzystających z internatu to:  615 zł miesięcznie:  

       (w tym: internat 66 zł + 500 zł wyżywienie, + 50 zł edukacja sportowa = 616 (w zaokr. 615 zł.). 

Śniadania 6 zł x 20  = 120 zł 

Śniad. II    1 zł x 20  =   20 zł  

Obiad      10 zł x 20  = 200zł 

Kolacja       8 zł x 20 = 160zł                                                 Koszt wyżywienia całodziennego  wynosi 500 zł. 

 

Czesne uczniów miejscowych: 270 zł   - (obiady + II śniadanie: 11zł x 20 = 220 zł + edukacja sportowa 50zł = 270 zł 

                    

                          O przyjęciu decyduje kryterium dobrego zachowania, min. 50 % pkt  z egzaminu gimnazjalnego, dobry stan zdrowia. 

Wymagana jest rekomendacja klubu macierzystego lub związku okręgowego. 

 

 

                                                                                                                                                                                Dyrektor Szkoły Sportowej Piłki Nożnej w Krakowie 

                                                                                                                                                                          mgr Michał Królikowski 
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