
                                  

Школа заснована у 1996 році. Патронами SMS є два видатних футболіста, легенди Краковія і Вісли -Юзеф 

Калуж і Генрик Рейман. 

Випускники школи продовжують поповнювати ряди професійних футболістів: Якуб Блащиковски (польський футболіст, 
який виступає в якості півзахисника в німецькому клубі VfL Wolfsburg і в збірній Польщі); Адам Кокошка (польський 

футболіст, який грає захисника в польському клубі Śląsk Wrocław); брати Брожек - Павло Лукаш (польський футболіст, який 

грає на позиції нападника в польському клубі Вісла Краків і в збірній Польщі. Золотий призер чемпіонату Європи U-18 2001 
роки), Петро (польський футболіст, який виступає в ролі лівого захисника або півзахисника, представник Польщі) ; Матеуш 

Кліх (польський футболіст, який виступає в якості півзахисника голландського клубу «Твенте») та багато інших! 

 
Учні школи є гравцями клубів, зокрема, Кракова і Малопольщі, а також MKS Cracovia SSA, Wisła Kraków SA і багатьох інших 

команд ліги. Школа надає можливість студентам грати в змаганнях MZPN, займається просуванням гравців. 

 

Тренерський склад ретельно відібраний, має високу кваліфікацію (ліцензії UEFA PRO, UEFA A, UEFA PZPN A) і навчає 
студентів за авторською методикою SMS Training System. 

 

Програма також включає заняттями аеробікою, гімнастикою, спортивними іграми, командними іграми, теоретичними 
заняттями з тактики і історії футболу. 

 

                     
 

У комплексі з іншим викладацьким складом (спортивний психолог, спортивний лікар, дієтолог, фізіотерапевт і ін.) студент 
отримує високий рівень загальної спортивної освіти. Також система навчання адаптована для студентів з особливими 

спортивними навантаженнями, і пропонує навчання онлайн. 

 
Учням також пропонується комфортне проживання при школі в Internat. Пансіонат пропонує: кімнати на декілька осіб; 

господарські об'єкти (кухня, пральня, сушарка), холодильник в коридорі для загального користування; загальну кімнату з 
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супутниковим телебаченням, WI - FI, тиху навчальну кімнату; 4-х разове харчування в будні дні (в вихідні їдальня закрита). 

Але кількість місць обмежена, заявки розглядаються в порядку черги! 
 

Навчатись в Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Kałuży i Henryka Reymana можна на тимчасовій або  

постійної основі. 

Правила вступу до клубу - це індивідуальні рішення і домовленості між батьками / гравцями та клубами. 
 

Правила вступу до клубу - це індивідуальні рішення і домовленості між батьками / гравцями та клубами. 

 

 

Важливі аспекти: Перелік необхідних документів 

Вступна кампанія триває з 1 травня до 15 липня Атестат з додатком за 9 клас 

Абітурієнт здає спортивний екзамен 

(спортивний тест, психологічний тест, робота на 

футбольному полі, робота на воротах), 

одноразова оплата за іспит 100 злотих, 

відбувається в Кракові в травні і липні) 

Свідоцтво про народження 

Технікум приймає учнів після 9 класу, віком не 

менше 14, але і не старше 18 років 

Закордонний паспорт або дитячий проїзний 

Рівень польської мови А2-В1 Медична довідка + карта щеплень 

Вступний внесок - 200 злотих (одноразово) 4 фото візового формату 

Навчання - 250 злотих на місяць Заява від  батьків від учня на прийняття 

до школи 

Проживання – 230 злотих на місяць Нотаріальна згода батьків на виїзд дитини 

за кордон 

Харчування -  380 злотих на місяць (4-х разове 

харчування протягом 5 днів на тиждень) 

Автобіографія 

Страхування – 50 злотих на місяць Наявність юридичного опікуна в Польщі. 

Юридичний опікун -  за домовленністю Характеристика від спортивного клубу 

Сайт технікуму - http://sms.krakow.pl/ Медична довідка від спортивного лікаря 

 

http://sms.krakow.pl/

