
będziesz częścią wyjątkowej sportowej społeczności,
rozwiniesz wiedzę i pasję w niewielkich grupach,
w ramach lekcji będziesz trenować 16 godzin
tygodniowo (zajęcia sportowe realizowane będą we
współpracy z klubami sportowymi: AZS AJP, ZKS Stilon
Gorzów),
ukształtujesz swoją odporność psychiczną w czasie zajęć
grupowych i indywidualnych z psychologiem sportu,
będziesz uczyć się tych samych przedmiotów
ogólnokształcących i w takiej samej liczbie godzin, jak    
 w każdym liceum ogólnokształcącym, 
zostaniesz dobrze przygotowany do egzaminu
maturalnego,
będziesz uczyć się języków obcych zgodnie z Twoimi
umiejętnościami w niewielkich międzyoddziałowych
grupach językowych,
zrealizujesz dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym
zgodnie z Rozporządzeniem MEN,
będziesz uczestniczyć w kursie instruktorskim.

W Akademickim Liceum Mistrzostwa
Sportowego w roku szkolnym 2021/2022
będą łączyć naukę ze sportem:
   - dziewczęta uprawiające piłkę koszykową,
   - chłopcy trenujący piłkę nożną,

OFERTA
EDUKACYJNA

BAZA
DYDAKTYCZNA

Będziesz uczyć się i trenować 
w profesjonalnie wyposażonych

gabinetach i salach.

NIE SAMĄ NAUKĄ
CZŁOWIEK ŻYJE!

Uczniowie mogą korzystać w czasie przerwy obiadowej 
z obiadów.
 
Uczniom Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego
zamieszkującym poza Gorzowem Wielkopolskim
zapewniamy zakwaterowanie 
w internacie ALMS (ul. Piłsudskiego 9, Dom Studenta DeSant).
 
Uczniowie mieszkający w internacie mają możliwość
korzystania ze śniadań i kolacji w stołówce akademickiej.
 
W szkole będzie można również rozwijać swoje
zainteresowania i pasje poprzez działania:
     - w Samorządzie Uczniowskim,
     - przedsięwzięciach charytatywnych,
     - w kołach zainteresowań.

ZOSTAŃ
MISTRZEM

RAZEM Z NAMI !

U NAS ZOSTANIESZ PRZYGOTOWANY DO EGZAMINU MATURALNEGO!

Gdy wybierzesz naszą szkołę:

Swoją wiedzę i umiejętności pogłębisz w czasie
różnorodnych warsztatów (w tym z dietetykiem,
fizjoterapeutą) oraz poprzez uczestnictwo w konkursach
i wycieczkach dydaktycznych. 
W czasie zajęć na basenie nauczysz się pływać lub
udoskonalisz swoje umiejętności w tym zakresie.



ul. Chopina 52
budynek 8, pokój 202
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 721-60-07
sekretariat.alms@ajp.edu.pl

 

AKADEMICKIE
LICEUM

MISTRZOSTWA
SPORTOWEGO
W GORZOWIE

WIELKOPOLSKIM

NASZA  SZKOŁA  TO  N I E  TYLKO  NAUKA

 I  SPORT ,  ALE  RÓWN I EŻ  OKAZJA  DO

AKTYWNEGO ,  PRZYJEMNEGO

SPĘDZAN IA  WOLNEGO  CZASU .

PAMIĘTAJ!
Aby trafić do ALMS, musisz:

- zgłosić się  na testy sprawności fizycznej:
koszykówka i piłka nożna:

- do 30.04.2021 godz. 13:00 (I termin)
- do 21.05.2021 godz. 13:00 (II termin)

- wziąć udział w testach sprawności fizycznej:
koszykówka i piłka nożna: maj/czerwiec*

- koszykówka: hala sportowa, ul. Chopina 52
- piłka nożna: stadion, ul. Myśliborska 1

- 25.06.2021 — 12.07.2021 — złożyć wszystkie
wymagane dokumenty.
(zaświadczenie o egzaminie ósmoklasisty 9.07. lub 12.07.)

Szczegóły (w tym inne ważne terminy
i regulamin rekrutacyjno-kwalifikacyjny do klas
pierwszych ALMS w roku szkolnym 2021/2022)
na stronie www.alms.ajp.edu.pl

*termin zostanie ustalony z uwzględnieniem panującej sytuacji
epidemicznej w kraju.


