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im. Stanisława Marusarza

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w
Zakopanem
W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ WCHODZĄ:
1. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego.
2. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego

W roku szkolnym 2014/2015 do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w
Zakopanem uczęszcza 148 uczniów w tym Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego – 58 a do Liceum
Ogólnokształcacego Mistrzostwa Sportowego – 90 uczniów

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO:
SMS Zakopane to szkoła o trzydziesto siedmio letniej wspaniałej tradycji kształtowania talentów
sportowych, stwarzająca warunki do godzenia nauki z uprawianiem sportu na najwyższym poziomie w
siedmiu dyscyplinach: biegi narciarskie, skoki narciarskie, narciarstwo alpejskie, kombinacja norweska,
biathlon, łyżwiarstwo szybkie, snowboard.
Uczniowie od 1 klasy gimnazjum do 3 klasy liceum objęci są opieką przez wykwalifikowaną kadrę trenerską i
bardzo dobrą kadrę nauczycieli, którzy poprzez właściwe szkolenie i nauczanie umożliwiają młodym
sportowcom:
1.

uzyskanie wysokiego poziomu sportowego, kwalifikującego do Kadr Polskich Związków Sportowych

2.

ukończenie gimnazjum, zdanie egzaminu maturalnego i podjecie studiów.

Nasi absolwenci kontynuują naukę na różnych uczelniach, najczęściej wybierają Akademię Wychowania
Fizycznego.
Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną dla ucznia, zapewniamy właściwe i bardzo dobrze zorganizowane
szkolenie sportowe na poszczególnych etapach, opiekę rehabilitacyjno – lekarską, internat , wyżywienie
( całodzienne ) dla mieszkańców internatu oraz obiad dla pozostałych uczniów.
Uczniowie gimnazjum jak i liceum zdobywają medale i zajmują czołowe miejsca na Mistrzostwach Polski
Seniorów, Juniorów, Młodzików
Reprezentują kraj, szkołę na Mistrzostwach Świata Juniorów, Mistrzostwach Europy i innych zawodach
międzynarodowych.

Absolwenci naszej szkoły są medalistami Zimowych Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata Seniorów,
Juniorów i Mistrzostw Europy.
W Zimowych Igrzyskach Olimpijskich od Sarajewa 1984 roku do Sochi 2014 roku brało udział 85
absolwentów szkoły ( 19 Sochi)

NAJWIBITNIEJSI ABSOLWENCI:
Najlepszymi ambasadorami naszej szkoły są:
1. Justyna Kowalczyk - biegi narciarskie, zdobywczyni 5 medali Zimowych Igrzysk Olimpijskich
– 2 złote, 1 srebrny, 2 brązowe, 7 medali Mistrzostw Świata Seniorów – 2 złote, 3 srebrne, 2
brązowe,
2. Kamil Stoch - skoki narciarskie, 2 złote medale Zimowych Igrzysk Olimpijskich Sochi 2014
złoty medal Mistrzostw Świata Seniorów indywidualnie i brązowy medal w
drużynie Val di Fiemme 2013
3. Luiza Złotkowska – łyżwiarstwo szybkie, brązowy medal ZIO Vancouver 2010, srebrny medal
Sochi 2014 w drużynie, 2 x srebrny medal Mistrzostw Świata Seniorów w drużynie,
4. Katarzyna Woźniak – łyżwiarstwo szybkie, brązowy medal Zimowych Igrzysk Olimpijskich
5. Vancouver 2010 i srebrny Sochi 2014 w drużynie, 2 x srebrny medal Mistrzostw Świata
Seniorów w drużynie,
6. Natalia Czerwonka – łyżwiarstwo szybkie, srebrny medal w drużynie Zimowe Igrzyska
olimpijskie Sochi 2014, 1 x srebrny medal Mistrzostw Świata Seniorów w drużynie,
7. Konrad Niedźwiedzki – łyżwiarstwo szybkie, brązowy medal w drużynie Zimowe Igrzyska
Olimpijskie Sochi 2014, brązowy medal w drużynie na Mistrzostwach Świata Seniorów,
8. Jan Szymański- łyżwiarstwo szybkie, brązowy medal w drużynie Zimowe Igrzyska Olimpijskie
Sochi 2014, brązowy medal Mistrzostw Świata seniorów w drużynie
9. Piotr Żyła – skoki narciarskie brązowy medal Mistrzostwa Świata Seniorów w drużynie 2013
10. Krystyna Pałka – biathlon, srebrny medal Mistrzostw Świata Seniorów w 2013
Na Mistrzostwach Świata Seniorów absolwenci zdobyli 19 medali – 3 złote, 6 srebrnych, 10
brązowych.
Na Mistrzostwach Świata Juniorów uczniowie i absolwenci zdobyli 33 medale – 5 złotych, 17 srebrnych i 11
brązowych.
Na Mistrzostwach Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów młodszych uczniowie zdobyli 3210 medali.

ZAŁOŻENIA PRACY SMS ZAKOPANE:

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza funkcjonuje w oparciu o zasady ogólne
określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późn.
zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie
warunków tworzenia, organizacji oraz działania szkół mistrzostwa sportowego a także w oparciu o Statut i
regulamin szkoły.
Celem SMS Zakopane jest kształcenie ucznia uzdolnionego sportowo i umożliwienie mu zdobycie wiedzy i
umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły, osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego.
Zadaniem szkoły jest stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających godzenie nauki z
uprawianiem sportu poprzez:
• odpowiednią organizację zajęć dydaktycznych i sportowych,
• wprowadzenie lekcji uzupełniających przeznaczonych dla uczniów mających zaległości w nauce,
Zajęcia sportowe organizowane są odpłatnie na obiektach Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem.
Korzystamy z obiektów otwartych – skocznie narciarskie, trasy biegowe, trasa nartorolkowa, tor łyżwiarski,
stadion lekkoatletyczny, boiska do gier zespołowych oraz obiektów zamkniętych- basen, siłownie, sala
gimnastyczna, sala judo.
Szkoła nie posiada sali gimnastycznej, w budynku szkoły zaadaptowano w przyziemiu dwa pomieszczenia na
mini siłownie i jedno pomieszczenie na gabinet masażu sportowego.
Szkoła współpracuje z:
1. Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie w zakresie naboru do szkół ( badanie i testy
sprawnościowe), realizacji projektów badawczych
2. Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach w zakresie badań wydolnościowych.
SMS Zakopane ma podpisane umowy na szkolenie sportowe młodzieży uzdolnionej sportowo z trzema
związkami sportowymi:
 Polskim Związkiem Narciarskim,
 Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego,
 Polskim Związkiem Biathlonu,
Zajęcia sportowe prowadzone są wg programów szkolenia sportowego poszczególnych dyscyplin
opracowanych we współpracy z Polskimi Związkami Sportowymi.
Dofinansowaniem szkolenia sportowego objęci są uczniowie spełniający kryterium sportowe Polskich
związków sportowych i posiadający minimum II klasę sportową.
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem jest jedyną szkołą w Polsce
mającej w ofercie szkolenie w 7 dyscyplinach sportów zimowych.
Szkolenie sportowe prowadzone jest w 14 oddziałach ćwiczebnych, dla których opracowywane są roczne
plany organizacyjno szkoleniowe w ramach wieloletniego programu szkolenia sportowego zatwierdzonego
przez PZS i MS i T.
Szkolenie sportowe realizowane jest równolegle z programem kształcenie ogólnego właściwego dla danego
typu szkoły.
Absolwenci naszego gimnazjum stanowią główny nabór do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa
Sportowego , gdyż tylko takie zabezpieczenie procesu szkoleniowego daje zadawalające wyniki sportowe.

INTERNAT:
Szkoła posiada internat dla 52 uczniów zarówno gimnazjum jaki liceum – pokoje 3,4 osobowe, łazienki na
korytarzu.
Jesteśmy szkołą ogólnopolską, obecnie do szkoły uczęszcza młodzież z 7 województw.

www.zsms.tatrynet.pl

