
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SPORTOWE IM. ŚWIĘTEJ KINGISPORTOWE IM. ŚWIĘTEJ KINGI

W NOWYM SĄCZUW NOWYM SĄCZU

Tworzymy atmosferę sprzyjającą nauce i rozwijaniu sportowych pasji! Tworzymy atmosferę sprzyjającą nauce i rozwijaniu sportowych pasji! 
W NASZEJ SZKOLE ZREALIZUJESZ SWOJE PASJE SPORTOWEW NASZEJ SZKOLE ZREALIZUJESZ SWOJE PASJE SPORTOWE

W WYBRANEJ DYSCYPLINIE SPORTOWEJ.W WYBRANEJ DYSCYPLINIE SPORTOWEJ.

PROPONUJEMY CI SZKOLENIE SPORTOWEPROPONUJEMY CI SZKOLENIE SPORTOWE
W NASTĘPUJĄCYCH KLASACH:W NASTĘPUJĄCYCH KLASACH:

• KLASA SPORTÓW INDYWIDUALNYCH• KLASA SPORTÓW INDYWIDUALNYCH

• KLASA PIŁKI SIATKOWEJ• KLASA PIŁKI SIATKOWEJ

• KLASA PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT• KLASA PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT

• KLASA PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW• KLASA PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW

• KLASA PIŁKI RĘCZNEJ• KLASA PIŁKI RĘCZNEJ

• KLASA KOSZYKÓWKI• KLASA KOSZYKÓWKI

• KLASA PŁYWACKA• KLASA PŁYWACKA

Znajdź nas na FacebookuZnajdź nas na Facebooku
@lic.sport.NS@lic.sport.NS

ul. Nadbrzeżna 77ul. Nadbrzeżna 77
33-300 Nowy Sącz33-300 Nowy Sącz

18 444 33 7518 444 33 75

zsipo@edu.nowysacz.plzsipo@edu.nowysacz.pl

www.lo4sport.plwww.lo4sport.pl



Nasi uczniowie mają możliwość Nasi uczniowie mają możliwość 
korzystania z bogatej bazy sportowej:korzystania z bogatej bazy sportowej:

• hala sportowa w pobliżu szkoły• hala sportowa w pobliżu szkoły
• szkolna sala gimnastyczna• szkolna sala gimnastyczna
• basen w pobliżu szkoły• basen w pobliżu szkoły
• siłownia w szkole• siłownia w szkole
• wielofunkcyjne boisko przy szkole• wielofunkcyjne boisko przy szkole
• wielofunkcyjne boiska oraz bieżnia• wielofunkcyjne boiska oraz bieżnia

lekkoatletyczna na stadionie MOSlekkoatletyczna na stadionie MOS
• boisko trawiaste do piłki nożnej• boisko trawiaste do piłki nożnej
• boiska do siatkówki plażowej• boiska do siatkówki plażowej

w pobliżu szkoływ pobliżu szkoły

Dlaczego nasza szkoła:Dlaczego nasza szkoła:

• przygotowanie do wyboru własnej• przygotowanie do wyboru własnej
kariery sportowejkariery sportowej

• dobre przygotowanie do matury• dobre przygotowanie do matury
• wykwalifikowana kadra trenerska• wykwalifikowana kadra trenerska
• osiąganie licznych sukcesów• osiąganie licznych sukcesów

sportowychsportowych
• promowanie zdrowego stylu życia• promowanie zdrowego stylu życia

Poza zajęciami nasi uczniowie mają Poza zajęciami nasi uczniowie mają 
możliwość udziału w organizacji różnego możliwość udziału w organizacji różnego 
rodzaju wydarzeniach sportowych rodzaju wydarzeniach sportowych 
odbywających się na terenie Polski oraz odbywających się na terenie Polski oraz 
poza granicami kraju.poza granicami kraju.

Ponadto w ramach wolontariatu Ponadto w ramach wolontariatu 
uczniowie naszej szkoły mogą aktywnie uczniowie naszej szkoły mogą aktywnie 
uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach 
charytatywnych, dzięki czemu mogą charytatywnych, dzięki czemu mogą 
pomagać jak prawdziwi sportowcy lecz pomagać jak prawdziwi sportowcy lecz 
na troszkę mniejszą skalę.na troszkę mniejszą skalę.


