
Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego „Edukacja i Sport”  msms.eu 

 

 

 

 
Adres: 

ul. Jarosławska 29 

93-524 Łódź 

Strona 1 z 4 Janusz Rześniowiecki 

kontakt@fundacjaeis.pl 

+48 732 734 533  
 

Oferta Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja i Sport” w Łodzi 

 

1. Klasa Mistrzostwa Sportowego 

Zapewniamy: 

• dyscypliny olimpijskie do wyboru: piłka ręczna, piłka nożna, badminton, koszykówka, judo, 

boks, strzelectwo sportowe, szermierka 

• 16 godzin zajęć sportowych w tygodniu (w tym wf) 

• najlepszych trenerów 

• kompleks sportowo-rekreacyjny (bieżnię lekkoatletyczną, duże hale sportowe, boisko o nawierzchni 

sztucznej, boisko trawiaste, siłownia, odnowa biologiczna, basen) 

• opiekę rehabilitacyjno–lekarską 

• niepowtarzalny program szkolenia sportowego 

• wysoki poziom nauczania 

• obozy letnie zimowe, turnieje 

• udział w turniejach i zawodach sportowych najwyższej rangi 

• naukę języków obcych: angielski oraz do wyboru: hiszpański,  niemiecki, rosyjski 

• dodatkowe godziny nauki języków obcych 

• zajęcia wyrównawcze i dodatkowe z wybranych przedmiotów maturalnych 

• uczestnictwo w kołach zainteresowań, 

• pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 

• edukację kulturalną poprzez edukację filmową, teatralną, muzyczną, 

• bezpieczeństwo uczniów i zawodników na terenie szkoły i w miejscach treningowych 

Składka członkowska na Uczniowski Klub Sportowy „Victoria”: 40 złotych za miesiąc 

2. Klasa taneczno-teatralna 

Serdecznie zapraszamy do pierwszej w Łodzi klasy taneczno-teatralnej w Liceum Ogólnokształcącym 

dającej możliwość uzyskania tytułu instruktora tańca! 

Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące „Edukacja i Sport” we 

współpracy z Klubem Sportowym AD ASTRA – Mistrzami Świata w tańcu sportowym (IDF), ogłasza nabór 

do klasy sportowej o profilu taneczno-teatralnym (odrębna klasa dla uczniów do tej pory specjalizujących 

się w formach scenicznych i streetowych). 

Zapraszamy przyszłych licealistów, którzy posiadają doświadczenie taneczne w dowolnej technice tańca i 

chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę na temat teatru, tańca oraz ekspresji scenicznej pod okiem 

wykwalifikowanej kadry nauczycieli tańca. 
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Nasze liceum jest idealną propozycją dla wszystkich osób, które obok przygotowania do egzaminu 

maturalnego poszukują możliwości rozwijania swoich umiejętności tanecznych i aktorskich w środowisku 

uczniów dzielących wspólnie pasje oraz zainteresowania. 

Klasa o profilu taneczno-teatralnym obejmuje ramowy program nauczania liceum ogólnokształcącego 

(istnieje możliwość wybrania przedmiotów rozszerzonych) oraz program przedmiotów uzupełniających 

(dodatkowych – około 14 godzin tygodniowo). 

Łączenie form wykładowych z warsztatami twórczymi tworzy spójną ramę programową dającą doskonałą 

bazę do dalszego kształcenia w zakresie praktyki oraz teorii teatru i tańca. 

Program zajęć uzupełniających: 

Warsztaty taneczne: 

• przedmioty wiodące: taniec klasyczny, taniec współczesny, taniec jazzowy i formy t-w 

nowoczesnych 

• przedmioty dodatkowe: kontakt improwizacja, formy t-w nowoczesnych: break dance (w przyszłości 

dyscyplina olimpijska), hip hop, polskie tańce narodowe 

Warsztaty gimnastyczne: 

• przygotowanie motoryczne 

• podstawy akrobatyki sportowej 

Warsztaty teatralno-taneczne i teatralne: 

• przedmioty wiodące: kompozycja tańca 

• przedmioty dodatkowe: analiza dzieła choreograficznego, gra aktorska, wprowadzenie do sztuki 

teatru, dykcja, zajęcia wokalne i umuzykalniające, elementarne zadania aktorskie w planie 

dramatycznym i plastycznym, praca nad rolą, techniki ruchu scenicznego, improwizacja ruchowa, 

świadomość ciała w pracy aktora tancerza, higiena pracy tancerza 

 Dodatkowe przedmioty teoretyczne: 

• wiedza o tańcu, wiedza o teatrze, psychologia sportu 

Oferujemy również możliwość uzyskania uprawnień instruktora tańca (program realizowany w ostatniej 

klasie liceum). 

Podstawowe cele edukacyjne w klasie o profilu taneczno-teatralnym: 

• zapewnienie uczniom możliwości uzyskania średniego wykształcenia ogólnokształcącego oraz 

przygotowanie do egzaminu dojrzałości 
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• stworzenie sytuacji edukacyjnej, dzięki której uczniowie będą mieli możliwość zdobycia umiejętności 

umożliwiających podjęcie pracy zawodowej w charakterze instruktora tańca oraz do kontynuowania 

nauki na uczelniach sportowych i artystycznych (wychowanie fizyczne, pedagogika kultury fizycznej, 

pedagogika tańca, taniec, choreografia, aktor teatru tańca, aktorstwo) oraz na innych kierunkach 

humanistycznych 

• stworzenie warunków edukacyjnych, dzięki którym uczniowie będą mogli rozwijać swoje 

umiejętności taneczne równolegle realizując ogólnokształcący program nauczania z zachowaniem 

odpowiedniego balansu zajęć ogólnokształcących i sportowych 

Składka członkowska: 300 zł za miesiąc 

 

3. Klasa Taneczna 

Klasa dla miłośników tańca 

• 7-10 godzin zajęć tanecznych w tygodniu 

• profesjonalni wykładowcy związani z tańcem i choreografią z Klubu „Czarne Stopy” 

Składka członkowska: 100 złotych za treningi tańca za miesiąc 

 

4. Klasa aktorska 

Pierwsza w Łodzi profesjonalna klasa dla tych, którzy marzą o karierze aktorskiej. 

• 7 godzin zajęć aktorskich w tygodniu 

• profesjonalni wykładowcy związani z filmem i teatrem 

W programie: 

• interpretacja piosenki aktorskiej 

• praca nad słowem w utworach literackich 

• polska technika tańca współczesnego 

• elementarne zadania aktorskie 

Prowadzący: Konrad Korkosiński i Piotr Bondyra 

Składka członkowska za dodatkowe zajęcia: 40 złotych za miesiąc 

5. Klasa e-sportowa 

Pierwsza w Łodzi profesjonalna klasa dla miłośników gier komputerowych i pasjonatów informatyki. 
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• 7 godzin informatyki w tygodniu 

• nauka programowania – szczególnie gier komputerowych 

• udział w turniejach e-sportowych (gier komputerowych) 

• wparcie trenera e-sportu, pedagoga oraz psychologa 

• zajęcia z zakresu: umiejętności pracy w grupie, komunikacji, radzenia sobie z emocjami i stresem, 

zarządzania czasem, doskonalenia myślenia przestrzennego i wielowątkowego 

Składka członkowska za treningi e-sportowe: 40 złotych za miesiąc 

 

ROZSZERZENIA 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – KLASY I LO – 2020/2021 

(KAŻDA KLASA 3 PRZEDMIOTY) 

 

1A – KLASA TANECZNO-TEATRALNA (AD ASTRA) 

język polski, język angielski, historia 

 

1B – KLASA TANECZNA (CZARNE STOPY), AKTORSKA 

język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie 

 

1C – KLASA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO, E-SPORT MS  

geografia, języka angielski, wiedza o społeczeństwie 

 

E-SPORT – informatyka, języka angielski, matematyka 

 

1D, E– KLASA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

MS1 – geografia lub matematyka, język angielski, wiedza społeczeństwie 

MS2 – geografia, język angielski, biologia lub chemia 

(uczeń dokonuje wyboru przy podpisywaniu umowy ze szkołą) 

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWE: 

WWW.MSMS.EU 

 

http://www.msms.eu/

