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Planowane uruchomienie roku szkolnym 2017/2018 VIII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa 
Sportowego w Rybniku w jest podyktowane zmianami w systemie oświaty wprowadzanymi reformą, 
w tym zwłaszcza likwidacją gimnazjów.  

Założenia nowej reformy oświaty nie uwzględniły potrzeb środowiska sportowego, brakuje 
systemowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania klas sportowych i szkół mistrzostwa 
sportowego, nie ma również przepisów przejściowych pomagających przekształcić dotychczasowe 
szkoły sportowe w nowe, zgodne z nowym systemem oświatowym, stąd potrzeba utworzenia szkoły, 
która m.in. przejęłyby dotychczasowy dorobek w rybnickim szkoleniu siatkarskim.  

Liceum dysponować będzie odpowiednią bazą sportową niezbędną dla właściwego prowadzenia 
kształcenia sportowego. W 2014 r. do użytku oddano bowiem halę sportową wybudowaną przy 
obecnym Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski. Liceum to 
będzie mogło również liczyć na profesjonalne wsparcie merytoryczne do prowadzenia kształcenia 
sportowego.  

W Rybniku od wielu lat funkcjonuje dobrze zorganizowane szkolenie siatkarskie w oparciu 
o Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2. Gimnazjum to współpracuje z klubem siatkarskim TS 
Volley Rybnik, a efekty tego kształcenia widoczne są w osiągnięciach wychowanków, którzy 
występują na parkietach lig centralnych (w tym Plus Ligii) czy są reprezentantami Polski 
w kategoriach młodzieżowych.  

Szkolenie siatkarskie w Rybniku od wielu lat jest również bardzo wspierane przez Polski Związek 
Piłki Siatkowej, zarówno pod względem merytorycznym jaki i materialnym poprzez program 
Siatkarskie Ośrodki Szkolne. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2 jest jednym z najlepszych 
takich Ośrodków w Polsce. Przy rybnickim Ośrodku funkcjonuje jedna z największych akademii mini 
siatkówki, skupiająca 18 szkół podstawowych, co stanowi bardzo dobrą bazę do naboru do szkolenia 
sportowego w kolejnych latach, zwłaszcza w kontekście planowanego przekształcenia Gimnazjum 
Mistrzostwa Sportowego nr 2 w szkołę podstawową z oddziałami mistrzostwa sportowego. 

Polski Związek Piłki Siatkowej zadeklarował wolę dalszej współpracy z rybnickim środowiskiem 
siatkarskim i wsparcie szkolenia siatkarskiej młodzieży pod każdym możliwym względem, 
w szczególności poprzez program Siatkarskie Ośrodki Szkolne wspierany przez Ministerstwo Sportu 
i Turystki. Związek ten był również jednym z inicjatorów powołania do życia w Rybniku liceum 
ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego. 

 
 

 
 


