
www.smsrudaslaska.pl

Liceum Sportowe
piłka nożna – nabór do klasy I
futsal – nabór do klasy I
piłka ręczna chłopców – nabór do klasy I

Szkoła 
Podstawowa
piłka nożna – nabór do klasy IV, V, VI, VII, VIII
futsal – nabór do klasy IV, V, VI, VII, VIII 
piłka ręczna dziewczyn – nabór do klasy IV i V 
akrobatyka sportowa – nabór do klasy I, II i III

Kierunki:

www.smsrudaslaska.pl

Jedyna Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego w Rudzie Śląskiej!

Tu połączysz 
sportową pasję z nauką!

Partnerzy:

Kontakt: 
tel.: 733 571 941

email: smsruda@gmail.com

Naszym uczniom 
zapewniamy:

profesjonalne treningi na obiektach 
piłkarskich w Rudzie Śląskiej (boiska
w Nowym Bytomiu i Orzegowie)

profesjonalne treningi w halach spor-
towych miasta w Halembie, Bielszowi-
cach i Kochłowicach

zbilansowane posiłki dla sportowców 
w porze obiadowej

dojazd do szkoły, odwóz do domu oraz 
transport na zajęcia sportowe autokarami 

własne programy szkoleniowe z zakresu 
piłki nożnej, futsalu, piłki ręcznej i akro-
batyki sportowej oparte na ramowych 
programach szkolenia związków spor-
towych

wyjazdy na obozy sportowe

 



16 kwietnia | godz. 16.30
14 maja | godz. 16.30
4 czerwca | godz. 16.30

Piłka Nożna 
Burloch Arena  — Ruda Śląska Orzegów
Piłka ręczna chłopców 
Hala MOSiR — Ruda Śląska Halemba
Piłka ręczna dziewczyn – Hala KS 
Zgoda Bielszowice
Akrobatyka — Burloch Arena   
Hala zapaśnicza — Ruda Śląska Orzegów 

Zapraszamy na Dzień otwarty do szkoły. 
Szczegóły na www.smsrudaslaska.pl

Budynek szkoły
Od roku szkolnego 2018/2019 szkoła mieścić się będzie w budyn-
ku przy ulicy Ludwika Tunkla 147 A w Rudzie Śląskiej Kochłowi-
cach. Nasi uczniowie będą mieli do dyspozycji ponad 1100 
metrów kwadratowych powierzchni. Trwa właśnie adaptacja 
budynku na potrzeby naszej placówki.

Trochę historii
Oficjalnie Stowarzyszenie działające pod numerem KRS 
000450851 został wpisane do rejestru 20.02.2013. Pierwszą 
nazwą było – Stowarzyszenie „Dobry adres: Tołstoj”. Zmiany 
personalne we władzach stowarzyszenie nadały nowy 
kierunek działaniu stowarzyszenia, które zmieniło nazwę na: 
Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego Ruda Śląska. 
Pierwszymi decyzjami nowych władz było podjęcie wszelkich 
kroków do otwarcia Niepublicznego Gimnazjum Szkoła 
Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej – celem podstawo-
wym było stworzenie jak najlepszych warunków na połącze-
nia edukacji na wysokim poziomie ze sportową pasją tj. 
profesjonalnymi treningami w ramach zajęć lekcyjnych.

Dynamicznie podjęte działania spowodowały, że w roku 
szkolnym 2015/2016 uruchomiona została pierwsza klasa 
gimnazjum, w roku szkolnym 2016/2017 doszły kolejne dwie 
klasy pierwsze. W związku z planowaną reformą oświaty 
władze stowarzyszenia zadecydowały aby od roku szkolnego 
2017/2018 przekształcić Gimnazjum w Szkołę Podstawową 
oraz uruchomić Liceum Sportowe przy Szkole Mistrzostwa 
Sportowego.

Czym się jeszcze 
wyróżniamy?
Szkoła Mistrzostwa Sportowego jest pierwszą i jedyną w mieście 
tego typu placówką oświatową w Rudzie Śląskiej. Dzięki temu, 
że organem założycielskim do szkoły jest Stowarzyszenie SMS 
Ruda Śląska nasi nauczyciele realizują wiele ciekawych 
projektów i zajęć dodatkowych dla naszych uczniów i zawod-
ników. Jesteśmy pełni pasji i pomysłów dzięki czemu realizu-
jemy interesujące projekty edukacyjne ale także gwarantuje-
my zawodnikom szereg dodatkowych elementów związanych 
z rozwojem sportowym. M.in. stały monitoring rozwoju 
zawodnika, cykliczne testy sprawnościowe, testy na ‘’fotoko-
mórkach’’ będących własnością stowarzyszenia i wiele  innych.

Dlaczego 
Szkoła 
Mistrzostwa 
Sportowego 
Ruda Śląska?

Jesteśmy oświatową placówką niepubliczną o uprawnieniach 
szkoły publicznej. Organem  prowadzącym placówkę jest 
Stowarzyszenie SMS Ruda Śląska!

Działamy od roku szkolnego 2015/2016!

Jedyna w mieście Szkoła 
Mistrzostwa Sportowego!

Wykwalifikowana kadra 
pedagogiczna i trenerska

Stypendia naukowe i sportowe 
dla najlepszych

Możliwość zwolnienia z opłat czesnego 
z powodów socjalnych

Najlepsza miejska baza sportowa

Transport do i ze szkoły 
dla zainteresowanych uczniów

Bezpłatny sprzęt sportowy 
dla zawodników SMS

Zapraszamy 
na najbliższe testy 
kwalifikacyjne do SMS


