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CO TO JEST GOSSM?CO TO JEST GOSSM?

Obecnie w Polsce funkcjonuje 35 Ośrodków          
      Szkolenia Sportowego Młodzieży szkolących 
młodzież w zakresie piłki nożnej: 17 
gimnazjalnych, 15 licealnych oraz 3 licealne 
OSSM dla kobiet. Ośrodki powołano w celu 
zapewnienia prawidłowego szkolenia oraz 
wyłonienia spośród młodych adeptów piłki nożnej 
najzdolniejszych profesjonalnych piłkarzy. 

  (źródło PZPN)



HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWAHALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA



Co to jest GOSSM? Organizacja Co to jest GOSSM? Organizacja 
szkolenia:szkolenia:

W każdym z ośrodków znajdują się 3 klasy na 
poziomie gimnazjalnym. W każdej klasie szkoleniem 
objętych jest średnio 24 uczniów, zatem w całym 
kraju w gimnazjalnych OSSM szkoli się około 1 176 
zawodników oraz tyle samo zawodników/zawodniczek 
w licealnych OSSM. Szkolenie uczniów odbywa się w 
oparciu o jednolity program PZPN odrębny dla 
gimnazjalnych i licealnych OSSM zatwierdzony przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wyspecjalizowana 
kadra trenerska, w bardzo dobrych warunkach 
szkoleniowych, prowadzi 14 – 18 godzin zajęć 
tygodniowo koncentrując się na następujących 
priorytetach:



HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWAHALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA



CO TO JEST GOSSM? CELE:CO TO JEST GOSSM? CELE:

 Systematyczne poznawanie procesu szkolenia w zakresie piłki 
nożnej.

 Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
 Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i podstawowych 

cech motorycznych uczniów.
 Wytwarzanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne 

i innych.
 Uczestniczenie w systemie współzawodnictwa sportowego 

w ramach gry w klubach, reprezentacjach wojewódzkich 
i reprezentacjach Polski. 

 Wdrażanie do systematycznej i sumiennej pracy.
 Harmonijny rozwój organizmu ucznia.
 Wdrażanie zasady „fair play”.
 Rozwijanie inwencji twórczej ucznia.
 Wyrabianie w uczniach poczucia własnej wartości.
 Opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu 

wychowania fizycznego, objętych programem szkolnym.
 Wdrażanie do samokontroli i samooceny.
 Wyposażanie uczniów w niezbędny zasób wiedzy o kulturze 

fizycznej.



OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ – KADRA OZPN GORZÓW OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ – KADRA OZPN GORZÓW 
WLKP. – GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA MŁODZIEŻYWLKP. – GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA MŁODZIEŻY



ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

Powołanie Kadr Okręgu Gorzowskiego
(obecnie w roczniku 2001, 2002, 2003).
Selekcja i monitoring uzdolnionych 

zawodników.
Konsultacje i udział w turniejach do czasu 

ukończenia szkoły podstawowej.
Nauka w GOSSM.
Promocja zawodnika.



Kadra OZPN 2002 (I miejsce, Gdańsk)Kadra OZPN 2002 (I miejsce, Gdańsk)



Nabór:Nabór:

Uczniem Gimnazjum Sportowego nr 2 może być 
każdy absolwent klasy VI szkoły podstawowej, 
zainteresowany rozwijaniem swoich uzdolnień 
sportowych, który: wykazuje się bardzo dobrym 
stanem zdrowia potwierdzonym zaświadczeniem 
wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie 
medycyny sportowej, wykazuje się wysoką 
sprawnością fizyczną potwierdzoną w czasie 
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w zakresie piłki 
nożnej, wykazuje się dobrymi wynikami w nauce 
(punktowanych jest 6 przedmiotów: język polski, 
matematyka, język obcy, przyroda, informatyka, 
wychowanie fizyczne) i co najmniej poprawną oceną 
z zachowania na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej.



Odnowa biologicznaOdnowa biologiczna



Nabór:Nabór:

O pierwszeństwie przyjęcia do klasy sportowej 
decyduje suma punktów uzyskana podczas testu 
uzdolnień kierunkowych w zakresie piłki nożnej 
oraz punktów za zachowanie i wyniki w nauce 
udokumentowane na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej. W przypadku uczniów, 
którzy uzyskali taką samą ilość punktów 
pierwszeństwo ma uczeń, który posiada 
osiągnięcia sportowe lub należy do klubu 
sportowego lub sekcji sportowej.



StołówkaStołówka



Nabór:Nabór:

Testy: Międzynarodowy Test Sprawności 
Fizycznej (50 m, skok w dal z 
miejsca,1000 m, pomiar siły dłoni, 
uginanie rąk w zwisie, 4 x 10 m – bieg 
zwinnościowy, siady z leżenia, skłony 
tułowia) oraz podstawowe testy piłkarskie 
(slalom, prowadzenie wahadłowe piłki, gra 
na utrzymanie, prowadzenie piłki 
zakończone strzałem do bramki)



Dokumenty:Dokumenty:

Wymagane dokumenty, które należy złożyć 
w sekretariacie ZSTiO: podanie do Gimnazjum 
Sportowego nr 2 – do pobrania w sekretariacie szkoły 
lub ze strony internetowej: www.zstio-gorzow.pl, 
pisemna zgoda obojga rodziców/prawnych opiekunów 
na udział w sprawdzianie uzdolnień kierunkowych 
oraz na uczęszczanie do Gimnazjum Sportowego nr 2 
– wzór druku do pobrania w sekretariacie szkoły lub 
ze strony internetowej: www.zstio-gorzow.pl, 
orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia 
wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie 
medycyny sportowej, zaświadczenie o przynależności 
do klubu sportowego lub sekcji sportowej, 
zaświadczenia o osiągnięciach sportowych (dyplomy, 
opinie trenera itp.)



InternatInternat



Kadra trenerska GOSSM:Kadra trenerska GOSSM:

 Mariusz Janowiak - absolwent AWF w Gorzowie Wlkp. Trener I klasy 
UEFA A. Skaut Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nagroda dla 
Najlepszego Trenera Drużyn Młodzieżowych w Województwie 
Lubuskim przyznana w 2013 r.  Wychowanek trenera Mariusza 
Janowiaka w Akademii Legii Warszawa od 01.08.2013 r. Trener kadr 
OZPN Gorzów Wlkp. i reprezentacji wojewódzkich. Staż trenerski w 
Groclin Grodzisk Wlkp. i MSP Szamotuły pod pieką trenera bramkarzy 
Reprezentacji Polski Andrzeja Dawidziuka. Praca szkoleniowa z młodzieżą 
od 2005 r. Od 2008 w GKP Gorzów Wlkp., a po rozwiązaniu klubu w MKP 
Gorzów Wlkp. Obecnie trener w Gimnazjalnym Ośrodku Szkolenia 
Sportowego Młodzieży w Gorzowie Wlkp. Najważniejsze osiągnięcia: Mistrz 
Polski w turnieju Danone Nations Cup 2012 oraz udział w Finale 
Światowym w Warszawie jako Reprezentacja Polski, Mistrzostwo 
Województwa Lubuskiego 2008, 2011, 2012. Wicemistrzostwo 
Województwa Lubuskiego 2009, III miejsce w Mistrzostwach 
Województwa Lubuskiego 2010. Halowe Mistrzostwo OZPN Gorzów 2009, 
2010, 2011, 2012, I miejsce w Międzynarodowym Turnieju Denmark Cup 
2011 z reprezentacją OZPN Gorzów, I miejsce w Żak Cup Warta Poznań, 
III miejsce w Arka Gdynia Cup 2012, oraz udział w ponad 30 turniejach 
halowych na terenie całej Polski.



Boisko Orlik – w tle szkoła i internatBoisko Orlik – w tle szkoła i internat



Kadra trenerska GOSSM:Kadra trenerska GOSSM:

 Paweł Wójcik - absolwent poznańskiego AWF, trener I klasy 
piłki nożnej UEFA A, instruktor LA, pływania, narciarstwa, 
ratownik Wopr. Wielokrotny medalista mistrzostw polski 
w biegach średniodystansowych. Piłkarz wielu klubów 
występujących w niższych klasach rozgrywkowych. Swoją pracę z 
dziećmi rozpoczął w 2006 roku. Od tego czasu wielokrotny trener 
oraz kierownik obozów sportowych na terenie całego kraju. Od 
2007 r. trener grup dziecięcych w WKS „Róża” Różanki a od 
2009r trener seniorskiej drużyny. Od 2010 r. trener w 
Gimnazjalnym Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży w 
Gorzowie Wlkp. 
W sezonie 2011/2012 trener pierwszej drużyny KS Stilon Gorzów. 
W sezonie 2012/2013 trener pierwszego zespołu III ligowego 
Piasta Karnin. Od stycznia 2014 Przewodniczący Wydziału 
Szkolenia Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Członek komisji 
technicznej PZPN. Od roku 2013 trener Kadry Województwa 
Lubuskiego rocznika 98/99. Wykładowca na warsztatach i 
konferencjach dot. piłki nożnej. Na stażach m.in. w Fulham FC, 
Widzew Łódź.



Zajęcia na basenieZajęcia na basenie



Kadra trenerska GOSSM:Kadra trenerska GOSSM:

Bartosz Masłowski – absolwent AWF 
w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury 
Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Trener II 
klasy. W GOSSM odpowiedzialny za 
indywidualne treningi bramkarskie.



Odnowa biologicznaOdnowa biologiczna



Co oferuje GOSSM:Co oferuje GOSSM:

Możliwość połączenia swojej pasji z nauką.
10 h specjalistycznego treningu piłkarskiego 

w tygodniu
4 h zajęć z wychowania fizycznego w tygodniu
Umożliwienie wyróżniającym się zawodnikom testów 

w akademiach klubów ekstraklasy.
Promocję 
Opiekę medyczną wyspecjalizowanej placówki 

Reha – Compleks w Gorzowie Wlkp.
Ubezpieczenie na wypadek kontuzji
Zajęcia na basenie i odnowę biologiczną



Co oferuje GOSSM:Co oferuje GOSSM:

Specjalistyczne treningi funkcjonalne z trenerem 
od przygotowania fizycznego.

Udział w obozach sportowych.
Udział w meczach towarzyskich z innymi 

ośrodkami.
Udział w turniejach halowych organizowanych 

przez MOS, OZPN Gorzów Wlkp. i kluby na 
terenie całej Polski.

Sprzęt sportowy.
Dostęp do obiektów sportowych
Dofinansowanie do internatu
Opłacane obiady w szkole.
 



Natryski w szatniachNatryski w szatniach



Obiekty sportowe:Obiekty sportowe:

Boisko Orlik.
Boisko trawiaste w Wojcieszycach (dojazd 

zapewnia GOSSM).
Hala Sportowa.
Internat.
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne 

Słowianka.



Hala widowiskowo - sportowaHala widowiskowo - sportowa



Biblioteka i pracownia komputerowaBiblioteka i pracownia komputerowa



Boisko OrlikBoisko Orlik



SłowiankaSłowianka



Testy:Testy:

03-04.03.2014 godz. 15.30
07-08.04.2014 godz. 15.30
05-06.05.2014 godz. 15.30
02-03.06.2014 godz. 15.30
Miejsce: Gimnazjum Sportowe Nr 2, 

(ZSTiO) 
ul. Czereśniowa 4e Gorzów Wlkp.

- Boisko orlik (płaska podeszwa buta 
sportowego)



Kontakt:Kontakt:

Mariusz Janowiak – 506768876
mariusz.janowiak@wp.pl
Paweł Wójcik - 606694504
Zespół Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp.
  ul. Czereśniowa 4e
957320309
www.zstio-gorzow.pl

mailto:mariusz.janowiak@wp.pl
http://www.zstio-gorzow.pl/
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