
 

 

 

 

 

                                                

  

                                                        Szkoła Mistrzostwa Sportowego 

 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego (Школа спортивного чемпіонату) в Ярославі є унікальною 

загальнонаціональною ініціативою, створеної у вересні 2015 року на попит до професійної підготовки дітей і 

молоді до футболу та настільного тенісу. Найближчим часом спеціалізації планують розширити.  

 

SMS Jarosław націлена на всебічний розвиток своїх вихованців, як в спорті так і в навчальній сфері. В процес 

навчання включені заняття з плавання, бойові мистецтва, додаткові мовні заняття і предметні уроки, які 

покликані виявити сильні сторони учня і використовувати ці навички на полі або майданчику. 

SMS Jarosław передбачає тісну співпрацю з клубом PKS Kolping FRAC Jarosław, триразовий бронзовий 

призер польської Суперліги з настільного тенісу, на якому засновано навчання молодих студентів. 

А в області футболу тренувальний процес ґрунтується на голландській системі тренувань з доповненням 

тренувального циклу від Coerver Coaching. 

 

 



 

Кожен студент SMS Jarosław може розраховувати на регулярні виступи на провінційному і національному 

рівнях, а також поїздки на престижні закордонні турніри. Молоді гравці отримують повний комплект 

обладнання adidas, включаючи наряди, спортивні костюми і сумки. 

 

Важливі аспекти: Перелік необхідних документів 

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

Технікум приймає учнів після 9 класу, віком не 

менше 14, але і не старше 18 років 

Свідоцтво про народження 

Абітурієнт здає спортивний екзамен з обраної 

спортивної дисципліни (у абітурієнта повинна бути 

реальна спортивна підготовка!) 

Закордонний паспорт або дитячий проїзний 

Рівень польської мови А2-В1 Медична довідка + карта щеплень 

 

Вступний внесок - 2 злотих (одноразово) 

4 фото візового формату 

Навчання - 200 злотих на місяць 

 

Заява від  батьків від учня на прийняття 

до школи 

Проживання – 60 злотих на місяць Нотаріальна згода батьків на виїзд дитини 

за кордон 

Харчування -  8 злотих на день Автобіографія 

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

Юридичний опікун є обов'язковим на весь 

період навчання в технікумі (близько 200 

злотих на місяць) 

Характеристика від спортивного клубу 

Сайт технікуму - http://www.smsjaroslaw.pl/ Медична довідка від спортивного лікаря 
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