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Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego   

w Wąbrzeźnie ogłasza nabór do klasy IV sportowej na rok szkolny 

2015/2016 o profilu piłka ręczna dziewcząt oraz piłka nożna chłopców. 

 

Oferujemy: 

- wykwalifikowaną opiekę trenerską 

- dobrą bazę sportową 

- udział w obozach letnich 

- rywalizację sportową z najlepszymi zespołami w województwie  

kujawsko-pomorskim 

 

     Klasę sportową zamierzamy wprowadzić  do organizacji szkoły już po raz czwarty. Jest 

to możliwe dzięki akceptacji organu prowadzącego szkołę. Niebagatelną  rolę odgrywa  

również dobra współpraca z miejskimi klubami sportowymi: UKS Vambresia Worwo 

i MKS Unia Wąbrzeźno.  

    Uczniowie  prowadzonych dotychczas  w wąbrzeskiej „Trójce” klas sportowych 

- osiągają bardzo duże sukcesy w sporcie. W roku szkolnym 2014/2015 zdobyli: I miejsce 

w Finale  Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej  w Piłce Ręcznej Dziewcząt, 

I miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Przełajowych Biegach 

Sztafetowych Chłopców, III miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

w Piłce Nożnej Chłopców. 

- uzyskują wysokie wyniki w nauce 

- uczestniczą w wielu kołach zainteresowań 

- stanowią bardzo zgrane zespoły klasowe. 

Zasady naboru dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.sp3wabrzezno.pl 

Szczegółowe informacje można również uzyskać, dzwoniąc pod numer tel. 56 688 20 19. 

Ważne terminy: 

do 30 marca 2015 – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej 

26 marca 2015 (czwartek) o godz. 16.00  oraz 

31 marca 2015 (wtorek) o godz. 16.00 – testy sprawności fizycznej 

(sala gimnastyczna „Trójki” ul. Tysiąclecia 1). 

 

 



 
 

MISTRZOSTWO WOJEWÓDZTWA W IGRZYSKACH  

MŁODZIEŻY SZKOLNEJ  

W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT 2014/2015 

III MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE W 

IGRZYSKACH MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
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                                                                                       MISTRZOSTWO WOJEWÓDZTWA W SZTAFETOWYCH 

                                                                                         BIEGACH  PRZEŁAJOWYCH  2014/2015 

 

 

Oto wypowiedzi rodziców i uczniów klas sportowych: 

- „Klasa sportowa uczy samodzielności, wytrwałości i samodyscypliny” 

- „Pozwala uwierzyć w siebie” 

- „Hartuje ciało i umysł” 

- „To doskonała recepta na zdrowie” 

- „Wbrew mitom nie przeszkadza, a pomaga w nauce”. 

OD SPORTU POPRZEZ NAUKĘ I ZABAWĘ DO SUKCESU 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

Więcej informacji: tel. 56 688 20 19, 501 042 909, 600 345 626 

www.sp3wabrzezno.pl  

 

http://www.sp3wabrzezno.pl/

