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Drodzy Gimnazjaliœci!

Zakoñczenie nauki w gimnazjum wi¹¿e siê z podjêciem wa¿nej
dla Was decyzji zwi¹zanej z wyborem drogi dalszego kszta³cenia.
Jest to moment na przemyœlenie, rozwa¿enie swoich mo¿liwoœci i pre-
dyspozycji, ale równie¿ planowanie zwrócone ku przysz³oœci.

Budujemy w naszym mieœcie spo³eczeñstwo oparte na wiedzy.
Chcemy, by Tarnów by³ miastem ludzi m³odych, by mo¿na by³o tutaj
nie tylko siê uczyæ, ale i studiowaæ. D¹¿ymy to tego, aby ka¿dy z Was,
niezale¿nie od wyboru drogi edukacyjnej, móg³ tu rozwijaæ swoje ta-
lenty i zainteresowania, a w przysz³oœci znaleŸæ odpowiedni¹ pracê.
Ws³uchuj¹c siê w oczekiwania pragniemy stworzyæ tarnowianom oraz
osobom spoza naszego miasta coraz atrakcyjniejsz¹ i bogatsz¹ ofertê
edukacyjn¹.

Aby pomóc Wam w podjêciu decyzji opracowaliœmy informator za-
wieraj¹cy oferty tarnowskich szkó³ oraz jego wersjê elektroniczn¹
na stronie www.tarnow.pl w ramach systemu EduNet. Zawarte w nim
informacje prezentuj¹, w formie umo¿liwiaj¹cej porównania, szeroki
wybór kierunków kszta³cenia, dotycz¹cy zarówno szkó³ publicznych
jak i niepublicznych. Informator jest dostosowany do obecnych re-
aliów jak i potrzeb rynku pracy. Na stronie internetowej miasta znaj-
duje siê równie¿ szersza wiedza o tarnowskich szko³ach.

Staraliœmy siê, aby tegoroczna forma i uk³ad treœci informatora by-
³y bardziej rzeczowe i przejrzyste. Na pocz¹tku znajduje siê decyzja
ma³opolskiego kuratora oœwiaty wraz z terminami i zasadami nabo-
ru dla uczniów w roku szkolnym 2011/2012. Ofertê szkó³ poprze-
dza indeks obejmuj¹cy wykaz szkó³ w danym typie wraz z lokali-
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zacj¹ w zespole (adres). Pozwala on na odniesienie do strony opisu-
j¹cej j¹ dok³adniej wraz z ofert¹ edukacyjn¹ i warunkami przyjêcia.
Zwrócono równie¿ wiêksz¹ uwagê na dzia³ania wychowawcze podej-
mowane przez szko³y, organizowanie czasu wolnego uczniów poprzez
prowadzenie zajêæ pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Informator nie zawiera – jak by³o do tej pory – instrukcji dotycz¹-
cej elektronicznej rekrutacji, bowiem szczegó³owe informacje w tym
zakresie znajduj¹ siê na stronie http://edunet.tarnow.pl/pl przy ikonie
„Nabór”. Doœwiadczenie kilku lat pokazuje, ¿e elektroniczny sposób
przyjmowania uczniów do szkó³ zdecydowanie usprawnia podjêcie
nauki w wybranej szkole.

¯yczê udanych i satysfakcjonuj¹cych wyborów. Mam nadziejê, ¿e
szko³y, do których bêdziecie ju¿ za parê miesiêcy uczêszczaæ spe³-
ni¹ Wasze oczekiwania, a podjête decyzje bêd¹ krokiem do pe³nej sa-
morealizacji ju¿ w doros³ym, nie tylko zawodowym ¿yciu.

Prezydent Miasta Tarnowa

Ryszard Œciga³a

Decyzja
Ma³opolskiego Kuratora Oœwiaty w Krakowie

z dnia 4 stycznia 2011 r.

w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2011/2012 do pub-
licznych gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych oraz szkó³ police-
alnych, okreœlenia terminów sk³adania dokumentów, potwierdza-
nia woli podjêcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na
punkty ocen z jêzyka polskiego i trzech wybranych zajêæ eduka-
cyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego, sposobów punktowa-
nia innych osi¹gniêæ kandydatów oraz zasad rekrutacji.

Dzia³aj¹c na podstawie § 23 ust. 2, 3 i 5 rozporz¹dzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warun-
ków i trybu przyjmowania uczniów do szkó³ publicznych oraz prze-
chodzenia z jednych typów szkó³ do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232
z póŸniejszymi zmianami) oraz rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz
wzorów œwiadectw, dyplomów pañstwowych i innych druków szkol-
nych, sposobu dokonywania ich sprostowañ i wydawania duplika-
tów, a tak¿e zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu
prawnego z zagranic¹ oraz zasad odp³atnoœci za wykonywanie tych
czynnoœci (Dz. U. Nr 58, poz. 504 z póŸniejszymi zmianami) ustalam:

§ 1
W województwie ma³opolskim rekrutacjê kandydatów do oddzia-

³ów klasy pierwszej szkó³ ponadgimnazjalnych dla m³odzie¿y: liceum
ogólnokszta³c¹cego, liceum profilowanego, liceum uzupe³niaj¹cego,
technikum, technikum uzupe³niaj¹cego, zasadniczej szko³y zawodo-
wej oraz gimnazjów, szkó³ policealnych i szkó³ dla doros³ych na rok
2011/2012 reguluj¹ zasady okreœlone w niniejszej decyzji.

§ 2
Kandydaci do oddzia³ów klas pierwszych sk³adaj¹ w szko³ach po-

dania – kwestionariusze, stanowi¹ce podstawê utworzenia bazy kandy-
datów, a w przypadku szkó³ prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe tak¿e
zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do
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kszta³cenia w okreœlonym zawodzie w nastêpuj¹cych terminach po-
przedzaj¹cych rekrutacjê:
1. Gimnazja – od 1 marca 2011 r. do 22 kwietnia 2011 r. do godz.

12.00 – sk³adanie podañ przez uczniów klas szóstych szkó³ pod-
stawowych zamieszka³ych poza obwodem gimnazjum – dotyczy
gimnazjów dysponuj¹cych wolnymi miejscami, tych, które otrzy-
ma³y zgodê na utworzenie dodatkowych oddzia³ów oraz gimna-
zjów objêtych naborem elektronicznym.

2. Szko³y ponadgimnazjalne dla m³odzie¿y.
1) Od 4 maja 2011 r. do 15 czerwca 2011 r. do godz. 15.00 –

sk³adanie dokumentów do wybranych szkó³. Kandydaci koñ-
cz¹cy gimnazjum, które objête jest systemem rekrutacji elektro-
nicznej, dokonuj¹ rejestracji w macierzystym gimnazjum. W przy-
padku, gdy tylko wybrane szko³y ponadgimnazjalne objête s¹
tym systemem, a gimnazjum nie jest objête, kandydaci sk³adaj¹
podanie wy³¹cznie w szkole pierwszego wyboru.

2) Do 17 czerwca 2011 r. do godz. 10.00 – dokonywanie ewen-
tualnych zmian w decyzji o wyborze szko³y.

3. Licea uzupe³niaj¹ce i technika uzupe³niaj¹ce dla m³odzie¿y (na
podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej) – od 30 maja 2011 r.
do 17 czerwca 2011 r. – sk³adanie dokumentów.

4. Szko³y policealne i szko³y dla doros³ych – do 19 sierpnia 2011 r.
– sk³adanie dokumentów.

§ 3
1. Sprawdzian uzdolnieñ kierunkowych dla kandydatów do oddzia-

³ów dwujêzycznych w liceach ogólnokszta³c¹cych na warunkach
ustalonych przez radê pedagogiczn¹ przeprowadza siê:
1) 7 lub 8 czerwca 2011 r. o godz. 14.00 – sprawdzian pisemny

dla kandydatów do oddzia³ów dwujêzycznych klasy pierw-
szej z jêzykiem angielskim jako drugim jêzykiem nauczania;

2) 9 lub 10 czerwca 2011 r. o godz. 14.00 – dla kandydatów
do pozosta³ych liceów ogólnokszta³c¹cych z oddzia³ami dwu-
jêzycznymi.

2. Dodatkowe wymagania wobec kandydatów do szkó³ i klas spor-
towych oraz szkó³ mistrzostwa sportowego okreœla szkolna ko-
misja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.

3. Szko³a ponadgimnazjalna mo¿e przeprowadziæ, zgodnie z § 8 ust.
3 cytowanego na wstêpie rozporz¹dzenia, sprawdzian uzdolnieñ kie-
runkowych w innych przypadkach ni¿ wymienione w ust. 1-3.

4. Szko³y, w których przeprowadzone bêdzie dodatkowe postêpowa-
nie kwalifikacyjne, o którym mowa w ustêpie 3 i 4, okreœl¹ i po-
dadz¹ do wiadomoœci w terminie do 28 lutego 2011 r. zakres wy-
magañ obowi¹zuj¹cych kandydata do danego oddzia³u.

5. Termin sk³adania podañ do oddzia³ów w szko³ach wymienionych
w ust. 1-4 up³ywa w dniu 31 maja 2011 r.

6. Dodatkowe postêpowanie kwalifikacyjne do szkó³ okreœlonych
w ustêpie 3 i 4 przeprowadzone zostan¹ do 10 czerwca 2011 r.

7. Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku dodatkowego postê-
powania kwalifikacyjnego nie s¹ wliczane do punktów rekrutacyj-
nych, a okreœlaj¹ jedynie, czy kandydat spe³ni³ wymagania stawiane
przez komisjê rekrutacyjn¹ i wykazuje szczególne predyspozycje
do kszta³cenia w oddzia³ach, w których realizowane bêd¹ progra-
my nauczania wymagaj¹ce od kandydatów szczególnych predys-
pozycji.

8. W rekrutacji do oddzia³ów przygotowuj¹cych do egzaminu DSD
II dolicza siê punkty dla kandydatów posiadaj¹cych dyplom DSD
I (poziom B1) i DSD A2 – zgodnie z regulaminem DSD II stano-
wi¹cym za³¹cznik nr 6.

§ 4
1. Rekrutacja uzupe³niaj¹ca do szkó³ ponadgimnazjalnych przepro-

wadzana jest we wszystkich szko³ach sposobem tradycyjnym.
Wyniki tej rekrutacji (w szko³ach objêtych systemem elektronicz-
nym) przewodnicz¹cy komisji rekrutacyjnej wprowadzaj¹ do sys-
temu elektronicznego po jej zakoñczeniu.

2. W rekrutacji uzupe³niaj¹cej uczestnicz¹ kandydaci, którzy nie
zostali przyjêci do wybranych szkó³ w pierwszym terminie.

3. W rekrutacji uzupe³niaj¹cej kandydaci pos³uguj¹ siê oryginalny-
mi dokumentami.

§ 5
Rekrutacjê przeprowadza siê w nastêpuj¹cych terminach:
1. Gimnazja.
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a) Od 22 czerwca 2011 r. do 27 czerwca 2011 r. do godz. 12.00
– sk³adanie orygina³ów œwiadectw ukoñczenia szko³y podsta-
wowej i zaœwiadczeñ o szczegó³owych wynikach sprawdzia-
nu w klasie szóstej – w gimnazjach prowadz¹cych nabór
elektroniczny tryb sk³adania podañ okreœli organ prowa-
dz¹cy szko³ê.

b) 29 czerwca 2011 r. godz. 12.00 – w gimnazjach prowadz¹-
cych nabór elektroniczny – og³oszenie list kandydatów za-
kwalifikowanych do oddzia³ów klasy pierwszej oraz listy kan-
dydatów niezakwalifikowanych do przyjêcia do oddzia³ów kla-
sy pierwszej wg wzorów stanowi¹cych za³¹cznik nr 3.

c) Do 30 czerwca 2011 r. do godz. 14.00 – w gimnazjach pro-
wadz¹cych nabór elektroniczny – potwierdzanie woli podjê-
cia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na
listach zakwalifikowanych do przyjêcia, poprzez dostarczenie
orygina³u œwiadectwa ukoñczenia szko³y podstawowej i orygi-
na³u zaœwiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz
karty informacyjnej.

d) 1 lipca 2011 r. godz. 12.00 – og³oszenie list przyjêtych do
szko³y wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 4.

2. Szko³y ponadgimnazjalne dla m³odzie¿y.
a) Od 22 czerwca 2011 r. do 27 czerwca 2011 r. do godz. 15.00

– dostarczenie do wybranych szkó³ kopii œwiadectwa i zaœwiad-
czenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego – z wyj¹tkiem szkó³
bêd¹cych w systemie rekrutacji elektronicznej.

b) 29 czerwca 2011 r. godz. 13.00 – og³oszenie przez szkolne ko-
misje rekrutacyjno-kwalifikacyjne list kandydatów zakwalifiko-
wanych do oddzia³ów klasy pierwszej oraz listy kandydatów
niezakwalifikowanych do przyjêcia do oddzia³ów klasy pierw-
szej wg wzorów stanowi¹cych za³¹cznik nr 3.

c) Do 30 czerwca 2011 r. do godz. 14.00 – potwierdzanie woli
podjêcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczo-
nych na listach zakwalifikowanych do przyjêcia, poprzez do-
starczenie orygina³u œwiadectwa ukoñczenia gimnazjum i ory-
gina³u zaœwiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
oraz karty informacyjnej.

d) 1 lipca 2011 r. do godz. 12.00 – og³oszenie przez szkolne ko-
misje rekrutacyjno-kwalifikacyjne list przyjêtych do szko³y wed-
³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 4.

e) Do 4 lipca 2011 r. do godz. 10.00 – sk³adanie przez uczniów
nieprzyjêtych do wybranej szko³y orygina³ów dokumentów do
szkó³, które dysponuj¹ wolnymi miejscami.

f) 4 lipca 2011 r. do godz. 13.00 – og³oszenie przez szkolne ko-
misje rekrutacyjno-kwalifikacyjne list przyjêtych do szko³y wed-
³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 4.

g) od 25 sierpnia 2011 r. do 30 sierpnia 2011 r. – dodatkowa re-
krutacja.

3. Licea uzupe³niaj¹ce i technika uzupe³niaj¹ce dla m³odzie¿y (na
podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej).
a) 4, 5 lub 7 lipca 2011 r. – egzaminy wstêpne lub rozmowy kwa-

lifikacyjne w szko³ach.
b) 8 lipca 2011 r. do godz. 12.00 – og³oszenie list przyjêtych.

4. Szko³y policealne i szko³y dla doros³ych.
a) 25 lub 26 sierpnia 2011 r. – egzaminy wstêpne lub rozmowy

kwalifikacyjne w szko³ach.
b) 29 sierpnia 2011 r. – og³oszenie list przyjêtych.

§ 6
1. Kandydaci do szkó³ ponadgimnazjalnych dla m³odzie¿y mog¹ sk³a-

daæ dokumenty, do co najwy¿ej trzech szkó³, z zastrze¿eniem ust.
5 i 6. Pod pojêciem „szko³a ponadgimnazjalna” rozumie siê szko³ê
samodzieln¹ lub ka¿d¹ szko³ê wchodz¹c¹ w sk³ad zespo³u szkó³.

2. Kandydaci zainteresowani wiêcej ni¿ jednym oddzia³em w wybra-
nej szkole w podaniu wskazuj¹ kolejno interesuj¹ce go oddzia³y.

3. Kandydaci sk³adaj¹cy dokumenty do wybranej szko³y pos³uguj¹
siê trzema kopiami œwiadectwa ukoñczenia gimnazjum poœwiad-
czonymi przez dyrektora gimnazjum oraz trzema kopiami zaœwiad-
czenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poœwiadczonymi przez
dyrektora gimnazjum z zastrze¿eniem ust. 5.

4. Orygina³ œwiadectwa ukoñczenia gimnazjum wraz z orygina³em
zaœwiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego nale¿y z³o-
¿yæ w wybranej szkole, w której uczeñ potwierdza wolê podjêcia
nauki z zastrze¿eniem ust. 5.
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5. Kandydaci do szkó³ ponadgimnazjalnych, które objête s¹ syste-
mem rekrutacji elektronicznej, dokonuj¹ rejestracji internetowej
do trzech szkó³. W obrêbie jednej szko³y maj¹ mo¿liwoœæ wyboru
dowolnej liczby oddzia³ów.

6. Kandydatów do szkó³, które objête s¹ systemem rekrutacji elek-
tronicznej, obowi¹zuje ujednolicone „podanie o przyjêcie do szko-
³y”, które sk³adaj¹ w szkole pierwszego wyboru wed³ug wzoru sta-
nowi¹cego za³¹cznik nr 1.

7. Do wybranych szkó³, które objête s¹ systemem rekrutacji elek-
tronicznej, nie obowi¹zuje kandydatów sk³adanie kopii œwiadectwa
oraz kopii zaœwiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

8. Informacje o kandydatach ubiegaj¹cych siê o przyjêcie do szkó³,
które objête s¹ systemem rekrutacji elektronicznej, wprowa-
dzaj¹ do Centralnej Bazy Danych tylko gimnazja objête tym sys-
temem.

9. Wszystkie informacje dotycz¹ce kandydatów z gimnazjów spoza
systemu elektronicznej rekrutacji ubiegaj¹cych siê do szkó³, które
objête s¹ systemem rekrutacji elektronicznej, wprowadzaj¹ szko³y
pierwszego wyboru.

10. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za po-
œrednictwem szko³y, która wprowadzi³a jego dane do systemu.

§ 7
1. W rekrutacji do szkó³ ponadgimnazjalnych dla m³odzie¿y w wo-

jewództwie ma³opolskim ustala siê nastêpuj¹cy sposób przelicza-
nia na punkty ocen z jêzyka polskiego i trzech wybranych obo-
wi¹zkowych zajêæ edukacyjnych oraz wyników egzaminu prze-
prowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
200 pkt. – maksymalna liczba punktów mo¿liwych do uzyskania
w postêpowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym za oceny z jêzy-
ka polskiego i trzech wybranych obowi¹zkowych zajêæ eduka-
cyjnych, a tak¿e za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostat-
nim roku nauki w gimnazjum oraz za szczególne osi¹gniêcia kan-
dydatów, w tym:
1) 100 pkt. – liczba punktów mo¿liwych do uzyskania za egzamin

przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (zawarta
w zaœwiadczeniu o szczegó³owych wynikach egzaminu);

2) 100 pkt. – liczba punktów mo¿liwa do uzyskania za oceny na
œwiadectwie ukoñczenia gimnazjum z jêzyka polskiego i trzech
obowi¹zkowych zajêæ edukacyjnych wskazanych w statucie
szko³y oraz szczególne osi¹gniêcia ucznia wymienione w œwia-
dectwie ukoñczenia gimnazjum.

2. Sposób przeliczania na punkty ocen z jêzyka polskiego i trzech
wybranych obowi¹zkowych zajêæ edukacyjnych:
1) celuj¹cy – 20 pkt.
2) bardzo dobry – 18 pkt.
3) dobry – 15 pkt.
4) dostateczny – 10 pkt.
5) dopuszczaj¹cy – 2 pkt.

3. Kandydatom do szkó³ ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egza-
minu gimnazjalnego, liczbê punktów uzyskanych z jêzyka pol-
skiego i trzech wybranych zajêæ edukacyjnych do celów rekruta-
cyjnych mno¿y siê przez dwa.

4. Za szczególne osi¹gniêcia ucznia wymienione w œwiadectwie ukoñ-
czenia gimnazjum kandydat mo¿e uzyskaæ co najwy¿ej 20 pkt.
przy czym:
1) za ukoñczenie gimnazjum z wyró¿nieniem – 5 pkt.
2) za udzia³ w konkursach organizowanych przez kuratora oœwia-

ty w tym:
a) finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 10 pkt.
b) finalista konkursu wojewódzkiego – 8 pkt.

3) za osi¹gniêcia wpisane na œwiadectwie do 7 pkt. – zgodnie
z za³¹cznikiem nr 5.

5. W przypadku, gdy kandydat uzyska³ w okresie trzech lat kilka lo-
kat punktowanych w tym samym konkursie, zgodnie z ust. 4, pkt.
2 i 3, uznaje siê tylko jedn¹, najwy¿sz¹ lokatê.

§ 8
1. Konkursy, o których mowa w § 7 ust. 4 pkt 2, organizowane przez

Ma³opolskiego Kuratora Oœwiaty zawiera za³¹cznik Nr 7.
2. Laureaci konkursów i olimpiad o zasiêgu wojewódzkim i ponadwo-

jewódzkim, których program obejmuje w ca³oœci lub poszerza treœ-
ci podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyj-
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mowani s¹ do wybranej szko³y ponadgimnazjalnej niezale¿nie od
kryteriów zawartych w statutach szkó³.

3. Laureaci konkursów tematycznych organizowanych przez Ma³opol-
skiego Kuratora Oœwiaty oraz innych Kuratorów Oœwiaty w poro-
zumieniu z Ma³opolskim Kuratorem Oœwiaty – za³¹cznik Nr 7 –
otrzymuj¹ odpowiednio 12 pkt. – konkurs ponadwojewódzki i 10
pkt. – konkurs wojewódzki.

4. Preferencje, o których mowa w ust. 2, nie dotycz¹ dodatkowych
kryteriów przy kwalifikowaniu do klas, w których wymagane s¹
szczególne predyspozycje kandydata (sprawnoœciowe, zdrowotne,
artystyczne, uzdolnienia jêzykowe, inne).

§ 9
Do podania o przyjêcie do szko³y ponadgimnazjalnej nale¿y do³¹czyæ:
1) poœwiadczon¹ kopiê œwiadectwa ukoñczenia gimnazjum;
2) poœwiadczon¹ kopiê zaœwiadczenia o wyniku egzaminu gimna-

zjalnego;
3) w przypadku ubiegania siê o przyjêcie do szko³y prowadz¹cej kszta³-

cenie zawodowe zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwska-
zañ zdrowotnych do kszta³cenia w okreœlonym zawodzie;

4) w przypadku kandydatów z wadami s³uchu, wzroku, narz¹dów
ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej porad-
ni specjalistycznej;

5) zaœwiadczenie/zaœwiadczenia o uzyskaniu tytu³u laureata lub fina-
listy konkursów, o których mowa w § 7 ust 4 pkt 2;

6) inne dokumenty wymagane przez szko³ê, zw³aszcza dla kandyda-
tów do szkó³ i klas sportowych oraz szkó³ mistrzostwa sportowego.

§ 10
1. Dokumentami potwierdzaj¹cym wolê podjêcia nauki w wybranej

szkole ponadgimnazjalnej s¹: orygina³ œwiadectwa ukoñczenia gim-
nazjum i orygina³ zaœwiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjal-
nego.

2. Dokumentami potwierdzaj¹cymi wolê podjêcia nauki w wybra-
nym gimnazjum s¹: orygina³ œwiadectwa ukoñczenia szko³y pod-
stawowej i orygina³ zaœwiadczenia o wynikach sprawdzianu.

3. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, kandydat do³¹cza kar-
tê informacyjn¹ stanowi¹c¹ za³¹cznik nr 2.

§ 11
1. Uczniowie zamieszkali w obwodzie gimnazjum nie sk³adaj¹ po-

dañ o przyjêcie do gimnazjum, jedynie potwierdzaj¹ wolê podjê-
cia nauki w formie okreœlonej przez szko³ê.

2. Podanie o przyjêcie do gimnazjum sk³ada uczeñ spoza obwodu
tego gimnazjum.

3. Do podania nale¿y do³¹czyæ inne dokumenty okreœlone w statucie
gimnazjum.

§ 12
Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna og³asza wyniki re-

krutacji wed³ug wzorów stanowi¹cych za³¹czniki nr 3 i nr 4 niniejszej
decyzji, uwzglêdniaj¹c zasadê umieszczania kandydata na liœcie zgod-
nie z kolejnoœci¹ uzyskanych punktów.

§ 13
Zobowi¹zujê dyrektorów szkó³ do przeprowadzenia rekrutacji zgod-

nie z przepisami cytowanego na wstêpie rozporz¹dzenia, z uwzglêd-
nieniem postanowieñ niniejszej decyzji oraz do przestrzegania innych
przepisów zwi¹zanych z procedur¹ rekrutacyjn¹.

§ 14
Zarz¹dzenie nie dotyczy przyjêæ kandydatów do oddzia³ów klasy

pierwszej gimnazjów specjalnych i szkó³ ponadgimnazjalnych spe-
cjalnych.

§ 15
Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

Ma³opolski Kurator Oœwiaty

Aleksander Palczewski
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Decyzja
Ma³opolskiego Kuratora Oœwiaty w Krakowie

z dnia 17 lutego 2011 r.
o zmianie decyzji w sprawie terminów rekrutacji
na rok szkolny 2011/2012 z dnia 4 stycznia 2011 r.

§ 1
W decyzji z dnia 4 stycznia 2011 r. Ma³opolskiego Kuratora Oœwiaty

w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2011/2012 do publicz-
nych gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych oraz szkó³ policealnych,
okreœlenia terminów sk³adania dokumentów, potwierdzania woli podjê-
cia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z jê-
zyka polskiego i trzech wybranych zajêæ edukacyjnych, wyników egza-
minu gimnazjalnego, sposobów punktowania innych osi¹gniêæ kan-
dydatów oraz zasad rekrutacji wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. § 5 punkt 1) c otrzymuje brzmienie: „Do 30 czerwca 2011 r. do
godz. 14.00 – w gimnazjach prowadz¹cych nabór elektroniczny –
potwierdzanie woli podjêcia nauki w danej szkole przez kandydatów
umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjêcia, poprzez
dostarczenie orygina³u œwiadectwa ukoñczenia szko³y podstawowej
i orygina³u zaœwiadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie VI.”
2. w za³¹czniku nr 5 dodaje siê wyjaœnienie: „W przypadku, gdy
dyscyplina sportu nie jest umieszczona w ww. za³¹czniku, a absol-
went gimnazjum legitymuje siê odpowiednim dokumentem potwier-
dzaj¹cym uzyskanie osi¹gniêæ sportowych, szkolne komisje rekru-
tacyjno-kwalifikacyjne decyduj¹ o uwzglêdnieniu tej dyscypliny
sportu w procesie rekrutacji.”
3. w za³¹czniku nr 7 dodaje siê wyjaœnienie:
„Kandydaci, którzy w latach szkolnych 2008/09, 2009/10 uzyskali
w konkursach organizowanych przez kuratora oœwiaty tytu³ fina-
listy konkursu wojewódzkiego otrzymuj¹ w procesie rekrutacyj-
nym na rok szkolny 2011/2012 – 10 punktów rekrutacyjnych.”

§ 2
Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

Ma³opolski Kurator Oœwiaty

Aleksander Palczewski

Uwaga! Obie ww. decyzje wraz z za³¹cznikami dostêpne s¹ na stronie
Ma³opolskiego Kuratorium Oœwiaty w Krakowie pod adresem:

http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=112&id=21
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Indeks szkó³
wed³ug typów
szkó³
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LICEA OGÓLNOKSZTA£C¥CE

I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. K. Brodziñskiego
ul. Pi³sudskiego 4 – str. 29

II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Hetmana Jana Tarnowskiego
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 2
ul. Mickiewicza 16 – str. 58

III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. A. Mickiewicza
ul. Brodziñskiego 6 – str. 34

IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Paw³a II
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 1
ul. Norwida 22 – str. 54

V Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. J. Korczaka
ul. Rejtana 20 – str. 38

VI Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zespole Szkó³ Medycznych im. H. Chrzanowskiej
ul. Warzywna 3 – str. 96

VII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
ul. Staszica 8 – str. 42

VIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zespole Szkó³ Technicznych im. I. Moœcickiego
ul. Kwiatkowskiego 17 – str. 104

IX Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych nr 1 im. T. Zwis³ockiego
ul. Kwiatkowskiego 17 – str. 84

XII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zespole Szkó³ Mechaniczno-Elektrycznych
ul. Szujskiego 13 – str. 92
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Ogólnokszta³c¹ca Szko³a Muzyczna II°
w Zespole Szkó³ Muzycznych im. I. J. Paderewskiego
ul. Lippóczy'ego 4 – str. 108

Liceum Ogólnokszta³c¹ce Specjalne dla Nies³ysz¹cych i S³abo
S³ysz¹cych
w Zespole Szkó³ Specjalnych dla Nies³ysz¹cych  i S³abo S³ysz¹cych
ul. Lippóczy'ego 4a – str. 112

Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. ks. prof. J. Tischnera
w Zespole Szkó³ Spo³ecznych
Pl. Rybny 2 – str. 123

LICEA PROFILOWANE

II Liceum Profilowane
w Zespole Szkó³ Technicznych im. I. Moœcickiego
ul. Kwiatkowskiego 17 – str. 105

VI Liceum Profilowane
w Zespole Szkó³ Techniczno-Zawodowych
ul. Pi³sudskiego 19 – str. 100

TECHNIKA

Technikum nr 1
w Zespole Szkó³ Technicznych im. I. Moœcickiego
ul. Kwiatkowskiego 17 – str. 104

Technikum nr 2
w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych Nr 2
ul. Kochanowskiego 32 – str. 89

XIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zespole Szkó³ Ekonomiczno-Gastronomicznych im. J. Pi³sudskiego
ul. Bema 9/11 – str. 76

XIV Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Oddzia³ami Integracyjnymi
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Technicznych im. J. Szczepanika
ul. Brodziñskiego 9 – str. 66

XV Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zespole Szkó³ Ekonomiczno-Ogrodniczych im. T. Koœciuszki
ul. Sanguszków 28 – str. 80

XVI Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Armii Krajowej
Al. Solidarnoœci 18 – str. 46

XVII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zespole Szkó³ Budowlanych
ul. Legionów 15 – str. 71

XVIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych nr 2
ul. Kochanowskiego 32 – str. 89

XIX Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 4
os. Legionów H. D¹browskiego 16 – str. 62

XX Liceum Ogólnokszta³c¹ce
z Oddzia³ami Integracyjnymi
ul. Bandrowskiego 4 – str. 50

Liceum Plastyczne
w Zespole Szkó³ Plastycznych im. A. Grottgera
ul. Westwalewicza 6 – str. 109
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ZASADNICZE SZKO£Y ZAWODOWE

Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 1
w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych nr 1 im. T. Zwis³ockiego
ul. Kwiatkowskiego 17 – str. 84

Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 2
w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych nr 2
ul. Kochanowskiego 32 – str. 89

Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 3
w Zespole Szkó³ Ekonomiczno-Gastronomicznych im. J. Pi³sudskiego
ul. Bema 9/11 – str. 77

Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 4
w Zespole Szkó³ Techniczno-Zawodowych
ul. Pi³sudskiego 19 – str. 100

Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 5
w Zespole Szkó³ Budowlanych
ul. Legionów 15 – str. 72

Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 7
w Zespole Szkó³ Ekonomiczno-Ogrodniczych im. T. Koœciuszki
ul. Sanguszków 28 – str. 80

Zasadnicza Szko³a Zawodowa Specjalna dla Nies³ysz¹cych i S³abo
S³ysz¹cych
w Zespole Szkó³ Specjalnych dla Nies³ysz¹cych i S³abo S³ysz¹cych
ul. Lippóczy'ego 4a – str. 112

Zasadnicza Szko³a Zawodowa Specjalna
w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym im. E. Gierat
ul. Romanowicza 9 – str. 119

Technikum nr 3
w Zespole Szkó³ Ekonomiczno-Gastronomicznych  im. J. Pi³sudskiego
ul. Bema 9/11 – str. 76

Technikum nr 4 im. T. Tertila
w Zespole Szkó³ Mechaniczno-Elektrycznych
ul. Szujskiego 13 – str. 92

Technikum nr 5
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Technicznych im. J. Szczepanika
ul. Brodziñskiego 9 – str. 66

Technikum nr 6
w Zespole Szkó³ Techniczno-Zawodowych
ul. Pi³sudskiego 19 – str. 100

Technikum nr 7
w Zespole Szkó³ Budowlanych
ul. Legionów 15 – str. 71

Technikum nr 9
w Zespole Szkó³ Ekonomiczno-Ogrodniczych im. T. Koœciuszki
ul. Sanguszków 28 – str. 80

Technikum nr 11
w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych nr 1 im. T. Zwis³ockiego
ul. Kwiatkowskiego 17 – str. 84

Niepubliczne Technikum Zawodowe
w Rzemieœlniczym Centrum Szkó³ Zawodowych
Izby Rzemieœlniczej oraz Ma³ej i Œredniej Przedsiêbiorczoœci
Pl. Dworcowy 5a – str. 127

Technikum
w Zespole Szkó³ Niepublicznych
Al. Solidarnoœci 21a – str. 130
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Informacja
o publicznych
szko³ach
ponadgimnazjalnych

Propozycje tarnowskich szkó³
tak¿e na oficjalnym serwisie
internetowym miasta Tarnowa
http:// www.tarnow.pl

Rzemieœlnicza Zasadnicza Szko³a Zawodowa
w Rzemieœlniczym Centrum Szkó³ Zawodowych
Izby Rzemieœlniczej oraz Ma³ej i Œredniej Przedsiêbiorczoœci
Pl. Dworcowy 5 – str. 126

Zasadnicza Szko³a Zawodowa
w Zespole Szkó³ Niepublicznych
Al. Solidarnoœci 21a – str. 130

Zasadnicza Szko³a Zawodowa
w Centrum Kszta³cenia i Wychowania
Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Moœcickiego 27 – str. 135

Zasadnicza Szko³a Zawodowa
w Centrum Edukacji i Pracy M³odzie¿y
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Moœcickiego 27 – str. 139

Szko³y zastrzegaj¹ sobie, ¿e proponowane oddzia³y i grupy jêzy-
kowe powstan¹, je¿eli bêdzie odpowiednia liczba kandydatów przy-
jêtych do poszczególnych klas.
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I Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Kazimierza Brodziñskiego
w Tarnowie
ul. Pi³sudskiego 4
tel. (14) 688-84-40
www.i-lo.tarnow.pl
sekret1lo@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr Ma³gorzata Wrzeœniowska

Tysi¹czne z mej krainy ju¿ skarby wynieœli,
Lecz nikt ca³ej nie zwiedzi³, nikt jej nie okreœli

Kazimierz Brodziñski

OFERTA EDUKACYJNA
Planuje siê otwarcie 9 oddzia³ów klas pierwszych o liczebnoœci po-
wy¿ej 34 uczniów. Proponowane klasy z rozszerzon¹ ofert¹ progra-
mow¹ z:

– matematyki i informatyki
– matematyki i fizyki
– matematyki i j. angielskiego
– matematyki i geografii
– biologii i chemii (2 oddzia³y)
– j. polskiego, j. angielskiego i wiedzy o spo³eczeñstwie
– j. polskiego, historii i j. angielskiego z elementami dzienni-

karstwa
– historii, wiedzy o spo³eczeñstwie i j. angielskiego z elemen-

tami prawa.

WARUNKI PRZYJÊCIA
O przyjêciu do I LO decyduje suma punktów za: wyniki egzami-

nu gimnazjalnego, przeliczenie ocen ze œwiadectwa oraz za dodat-
kowe osi¹gniêcia wpisane na œwiadectwie gimnazjalnym.
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elegii, sielanek, a tak¿e prac teoretycznych, m.in. O klasycznoœci i ro-
mantycznoœci, tudzie¿ o duchu poezji polskiej.

Nasz patron jest niedoœcignionym wzorem dla m³odzie¿y. To on
swoim ¿yciem pokaza³ nam, i¿ systematyczna praca, niezale¿nie od
tego z jakiego œrodowiska pochodzimy, jest gwarantem sukcesu. Jest
on autorytetem pedagogicznym, równie¿ wzorem dla nauczycieli.

Nie b¹dŸcie echem cudzoziemców, has³o to znakomicie okreœla
dzia³alnoœæ Brodziñskiego i choæ wtedy odnosi³o siê do literatury,
dziœ nabra³o znacznie szerszego wymiaru. Dziêki temu mo¿emy zro-
zumieæ, czym jest patriotyzm. To szacunek dla innych, ale i pielê-
gnowanie w³asnej odrêbnoœci.

Szko³a czci pamiêæ Kazimierza Brodziñskiego, organizuj¹c Dzieñ
Patrona Szko³y, sesjê popularno-naukow¹ na temat ¿ycia i twórczo-
œci K. Brodziñskiego oraz konkurs literacko-historyczny pod has³em
Kazimierz Brodziñski – ¿ycie i twórczoœæ. Zorganizowano sta³¹ wy-
stawê biograficzn¹ w auli szkolnej wybitnego patrona szko³y. Wy-
dajemy broszurê popularno-naukow¹, której celem jest przybli¿enie
sylwetki tego wielkiego cz³owieka. Od 34 lat szko³a organizuje rajd
im. K. Brodziñskiego szlakiem miejsc zwi¹zanych z ¿yciem i twór-
czoœci¹ poety.

OSI¥GNIÊCIA SZKO£Y I UCZNIÓW
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce – Szko³a z klas¹ – jest placówk¹ o bo-

gatych tradycjach, a jednoczeœnie nowoczesn¹, kszta³c¹c¹ ró¿norod-
ne umiejêtnoœci, rozwijaj¹c¹ indywidualne zainteresowania, wycho-
wuj¹c¹ m³odych i wra¿liwych ludzi. Nasi absolwenci uzyskuj¹ naj-
wy¿sze wyniki z egzaminów maturalnych w Tarnowie.

Uczniowie I LO s¹ finalistami i laureatami wielu olimpiad i kon-
kursów przedmiotowych. Dziêki temu maj¹ mo¿liwoœæ studiowania
na wybranej przez siebie uczelni w kraju i zagranic¹.

Laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych:
Olimpiada J. £aciñskiego – Mateusz Stañczyk (2010)
Olimpiada Biologiczna – Partycja Szczupak (2007), £ucja M³yñska
(2008)
Olimpiada Matematyczna – Konrad Winiarski (2008).

O SZKOLE
Szko³a jest kuŸni¹ talentów – jej mury opuœci³o wielu absolwen-

tów, którzy na trwa³e wpisali siê w dzieje polskiej kultury, nauki
i polityki. Do grona najwybitniejszych zaliczyæ mo¿na Józefa Szuj-
skiego, Romana Brandstaettera, Tadeusza Kantora, Tadeusza No-
waka, Mieczys³awa Jastruna, Karola Olszewskiego i wielu innych.

I Liceum Ogólnokszta³c¹ce to najstarsza szko³a w Tarnowie i jedna
z dziesiêciu najstarszych placówek edukacyjnych w Polsce. W 2009
roku szko³a œwiêtowa³a jubileusz 450-lecia tradycji szkolnych Tar-
nowa od donacji hetmana Jana Tarnowskiego do I Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego.

Uczniom szczególnie uzdolnionym proponujemy indywidualne
programy nauczania, a wszystkim – mo¿liwoœæ rozwijania swoich
pasji i pog³êbiania swojej wiedzy w licznych zajêciach pozalekcyj-
nych, tak¿e wyrównawczych. Zapraszamy do uczestnictwa w se-
sjach naukowych na uczelniach wy¿szych i w ramach Tarnowskiej
Akademii Antycznej, jak równie¿ do udzia³u w konkursach, m.in.
jêzyka polskiego, angielskiego, niemieckiego, historii i matematyki
oraz dzia³alnoœci Towarzystwa Literackiego. Oferujemy niekonwen-
cjonalny sposób zdobywania wiedzy z fizyki, chemii i matematyki
w ramach spotkañ Fizyka na scenie, Ciekawa chemia i Matematycz-
ne czwartki. Od roku 2008 szko³a jest wspó³organizatorem Ma³o-
polskiej Nocy Naukowców, podczas, której w pracowniach fizycz-
nych, chemicznych, biologicznych i matematycznych mo¿na w atrak-
cyjnej formie samodzielnie eksperymentowaæ, zg³êbiaj¹c tajemnice
przyrody.

Utworzona w 2000 r. Fundacja Semper Primus wspomaga swoimi
dzia³aniami pracê dydaktyczno-wychowawcz¹ szko³y, a tak¿e przy-
znaje stypendia dla najwybitniejszego absolwenta naszej szko³y.

PRACA WYCHOWAWCZA POPRZEZ PATRONA SZKO£Y
Patronem szko³y jest Kazimierz Brodziñski. Imiê patrona nadano

szkole w 1921 roku. Brodziñski urodzi³ siê 8 marca 1791 r. w Kró-
lówce, zmar³ 10 paŸdziernika 1835 r. w DreŸnie. By³ poet¹, history-
kiem, teoretykiem literatury, publicyst¹ i t³umaczem. Jest autorem
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Finaliœci ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych:
Olimpiada Biologiczna – Marta Przyby³o (2006 i 2007), Partycja Szczu-
pak (2007) i Konrad Duda (2008), Katarzyna Wzorek, Piotr Ma³czak
i Magdalena Wilk (2009)
Olimpiada Fizyczna – Piotr Jurkiewicz (2008)
Olimpiada Wiedzy Teologicznej – Kamila Kucharska (2009)
Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy w Golubiu-Dobrzyniu – Kata-
rzyna Porêba (2008)
Ogólnopolskie Kwalifikacje do Miêdzynarodowej Letniej Szko³y Fi-
zyków (ISSYP – Toronto) – Ewa Korzeniewska (2007)

Sukcesy sportowe:
Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y – strzelectwo sportowe – Kinga
Ko³odziej, z³oty medal w konkurencji karabinka oraz srebrny medal
w konkurencji Ksp (2009)
I miejsce dla teamu I LO w Internetowym Pucharze Polski Dru¿yn
Uczniowskich w bryd¿u sportowym.
Siatkarki UKS „Jedynka” odnosz¹ wiele sukcesów graj¹c w III lidze
kobiet, a szko³a zajmuje czo³owe lokaty w ramach ma³opolskiej Lice-
aliady.

ORGANIZACJA WOLNEGO CZASU
Szko³a posiada bogat¹ ofertê dodatkowych zajêæ, które rozwijaj¹

umiejêtnoœci i pozwalaj¹ w m¹dry sposób zagospodarowaæ wolny
czas.

Uczniowie bior¹ udzia³ w naukowych projektach zewnêtrznych:
Partnerzy w Nauce – biologia, matematyka, fizyka, przedsiêbior-
czoœæ i informatyka (Uniwersytet Œl¹ski) oraz Feniks – fizyka (Uni-
wersytet Jagielloñski), M³odzie¿owe Uniwersytety Matematyczne (Uni-
wersytet Rzeszowski, UJ WSZ w Che³mie), Wybieram e-Fizykê (Wyd.
ZamKor.). Uczestnicz¹ w projekcjach filmowych i spektaklach tea-
tralnych, wspó³tworz¹ teatr szkolny: Scena Twórczych Poszukiwañ.
Ponadto bior¹ udzia³ w Festiwalu M³odzie¿owym Muzyki Chrzeœci-
jañskiej Barka i Muzycznych Konfrontacjach M³odzie¿y. W szkole
dzia³a równie¿ chór Scholae Juventuus Tarnoviensis.

I Liceum Ogólnokszta³c¹ce ho³duje myœli W zdrowym ciele zdro-
wy duch i dba o rozwój fizyczny ucznia, oferuj¹c zajêcia rekreacyj-

no-sportowe, takie jak: siatkówka, koszykówka, pi³ka no¿na, pi³ka
rêczna, p³ywanie, tenis sto³owy, szachy, gimnastyka sportowa, wspi-
naczka oraz taniec.

Szko³a uczestniczy w imprezach turystycznych organizowanych
przez PTTK Oddzia³ Ziemi Tarnowskiej. Wyje¿d¿amy tak¿e na wa-
kacyjne obozy wêdrowne i wspinaczkowe oraz zimowe obozy nar-
ciarskie.

Wraz z partnerskimi szko³ami realizujemy projekty Socrates Co-
menius. Ko³o PCK wspó³pracuje z Domem Dziecka, Towarzystwem
Walki z Kalectwem oraz Fundacj¹ Kropla. Organizujemy akcje cha-
rytatywne, wspó³pracujemy z Fundacj¹ Zmieniamy Œwiat. Ucznio-
wie naszej szko³y zostali wybrani do M³odzie¿owej Rady Miejskiej
w Tarnowie na II kadencjê.
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Uczniowie swoj¹ wiedzê mog¹ pog³êbiaæ na licznych ko³ach przed-
miotowych i zajêciach przygotowuj¹cych do olimpiad. Ponadto nasza
szko³a wspó³pracuje z PWSZ w Tarnowie organizuj¹c m.in. zajêcia dla
olimpijczyków z matematyki, lekcje otwarte, wyk³ady.

Dla uczniów maj¹cych problemy z nauk¹ organizowane s¹ zajêcia
wyrównawcze, gdzie mog¹ uzupe³niæ brakuj¹cy materia³ lub poæwi-
czyæ rozwi¹zywanie zadañ sprawiaj¹cych im k³opoty.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Przedmioty punktowane na œwiadectwie gimnazjalnym dla klas

z rozszerzon¹ treœci¹ nauczania:
– matematyki, chemii: j. polski, matematyka, chemia, informa-

tyka lub fizyka
– matematyki, fizyki: j. polski, matematyka, informatyka, fizyka
– matematyki, informatyki: j. polski, matematyka, informatyka,

fizyka lub chemia
– matematyki, informatyki, geografii: j. polski, matematyka, in-

formatyka, geografia
– matematyki, j. angielskiego lub j. niemieckiego: j. polski, ma-

tematyka, jêzyk obcy nowo¿ytny obowi¹zkowy, informatyka lub
fizyka

– biologii, chemii: j. polski, biologia, chemia, matematyka lub
fizyka

– j. polskiego, historii, wiedzy o spo³eczeñstwie: j. polski, histo-
ria, wiedza o spo³eczeñstwie, jêzyk obcy nowo¿ytny

– j. polskiego, j. angielskiego lub j. niemieckiego: j. polski, hi-
storia, geografia, j. angielski lub j. niemiecki.

O SZKOLE
III Liceum Ogólnokszta³c¹ce jest szko³¹ o niezwykle bogatych

tradycjach. Jest jedn¹ z wiod¹cych szkó³ w województwie ma³opol-
skim i prezentuje wysoki poziom nauczania. Mo¿emy pochwaliæ siê
licznymi sukcesami, o czym œwiadczy 4 miejsce wœród ma³opolskich
szkó³ w XI Ogólnopolskim Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych opra-
cowanym przez miesiêcznik „Perspektywy” i tygodnik „Rzeczpospo-

III Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Adama Mickiewicza
w Tarnowie
ul. Brodziñskiego 6
tel. (14) 688-84-00
fax. (14) 688-84-01
www.III-lo.tarnow.pl
dyr3lo@umt.tarnow.pl
sekret3lo@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr Jan Ryba

 Nauk¹ i pieniêdzmi drudzy Ciê wzbogac¹,
M¹droœæ musisz sam z siebie w³asn¹ dobyæ prac¹.

Adam Mickiewicz

OFERTA EDUKACYJNA
Planowanych jest 9 oddzia³ów klas pierwszych o liczebnoœci 32-34
uczniów. Proponujemy klasy z rozszerzon¹ ofert¹ programow¹ z:

– matematyki, chemii
– matematyki, fizyki, j. angielskiego
– matematyki, informatyki, j. angielskiego
– matematyki, informatyki, geografii
– matematyki, j. angielskiego lub j. niemieckiego
– biologii, chemii (2 klasy)
– j. polskiego, historii, wiedzy o spo³eczeñstwie
– j. polskiego, j. angielskiego lub j. niemieckiego.
Jêzyk wiod¹cy: j. angielski lub j. niemiecki (zale¿nie od deklaracji

uczniów). Drugi jêzyk do wyboru: j. angielski, j. angielski uwzglêdnia-
j¹cy terminologiê techniczn¹, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpañski, j.
rosyjski, j. ³aciñski z terminologi¹ medyczn¹ lub prawnicz¹. Poziom
nauki jêzyków w danej klasie ustalany jest w zale¿noœci od wyniku
testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego na pocz¹tku wrzeœnia. Od
wrzeœnia 2011 r. planowane jest zorganizowanie zajêæ etyki.
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3. Dominik Burek – finalista Olimpiady Matematycznej
4. Maja Starakiewicz – finalistka Olimpiady Jêzyka Polskiego
5. Monika Chudyba – finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej
6. Daniel Stec – finalista Olimpiady Biologicznej
7. Jakub Mikrut – finalista Olimpiady Geograficznej
8. Marceli Nowak – finalista Olimpiady Geograficznej
9. Mateusz Wilk – finalista Olimpiady Chemicznej
10. Natalia Bajorek – finalistka Olimpiady Biologicznej.

Dziêki wiedzy i umiejêtnoœciom nabytym w III LO nasi absol-
wenci s¹ studentami najlepszych uczelni w kraju (Kraków, Warsza-
wa, Wroc³aw) i na œwiecie (Wielka Brytania, USA); odnosz¹ sukce-
sy zawodowe; anga¿uj¹ siê w dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i polityczn¹.

ORGANIZACJA WOLNEGO CZASU
Stwarzamy naszym uczniom mo¿liwoœæ rozwoju tak¿e w wymia-

rze kulturowym i spo³ecznym. W szkole dzia³aj¹: ko³o turystyczno-
krajoznawcze, ko³o ZHP, Ko³o M³odzie¿owych Pedagogów, ko³o
fotograficzne Art, ko³o PCK, ko³o LOP, ko³o teatralne, klub europej-
ski Eurotrójka, klub olimpijczyka Omega, klub filmowy Kinema, ko-
³o dziennikarskie, chór szkolny.

Ponadto w ramach programów Socrates-Commenius oraz M³odzie¿
w dzia³aniu organizowane s¹ wymiany ze szko³ami z Hiszpanii, Nie-
miec, Francji, Szkocji, Anglii, W³och.

Osoby ambitne i kreatywne mog¹ siê realizowaæ podczas pracy
w Samorz¹dzie Uczniowskim i szkolnym radiowêŸle oraz przy re-
dagowaniu gazetki szkolnej po³¹czonym z kursem z podstaw dzien-
nikarstwa.

M³odzie¿ naszego liceum uczestniczy w licznych wycieczkach kra-
joznawczych po Polsce oraz Europie (np. Wielka Brytania, W³ochy,
Francja, Ukraina); wyjazdach na narty i snowboard do Czech i na S³o-
wacjê.

lita”. Istotnym jest równie¿ fakt, ¿e nasi uczniowie corocznie uzy-
skuj¹ jedne z najlepszych wyników z egzaminu maturalnego na tere-
nie Ma³opolski (6 lokata wœród ma³opolskich szkó³ w XIII Rankingu
Szkó³ Ponadgimnazjalnych opracowanym przez miesiêcznik „Perspek-
tywy” i tygodnik „Rzeczpospolita”, jednym najistotniejszych kryte-
riów rankingu by³y wyniki egzaminu maturalnego). Za osi¹gniêcia
edukacyjne uczniów w roku 2009/2010 szko³a otrzyma³a „Nagrodê
Jakoœci Nauczania Sapere Auso”.

Ponadto szko³a posiada pracownie komputerowe z dostêpem do
Internetu oraz bibliotekê z centrum multimedialnym.

Oferujemy tak¿e ró¿ne formy wsparcia materialnego dla uczniów
z ubo¿szych rodzin (stypendia, zapomogi losowe).

PRACA WYCHOWAWCZA POPRZEZ PATRONA SZKO£Y
Adam Mickiewicz, jeden z najwybitniejszych twórców doby ro-

mantyzmu, urodzi³ siê 24 grudnia 1798 r. Z tego powodu obchodzi-
my Dzieñ Patrona zawsze tu¿ przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia,
wpisuj¹c tradycjê Poranka Mickiewiczowskiego w niepowtarzalny
klimat wigilii szkolnej.

Organizujemy wraz z Urzêdem Miasta Tarnowa, tarnowsk¹ PWSZ
oraz Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza Oddzia³ w Tar-
nowie ró¿ne uroczystoœci adresowane zarówno do uczniów szkó³ Tar-
nowa i okolic jak i do mieszkañców miasta. Do dzia³añ promuj¹cych
Patrona mo¿na zaliczyæ m.in.: uroczyst¹ sesjê naukow¹ w 150 rocz-
nicê œmierci Wieszcza, festiwal teatralny, wieczory poetyckie przed
tarnowskim pomnikiem poety, konkursy o ¿yciu i twórczoœci autora
Dziadów.

OSI¥GNIÊCIA SZKO£Y I UCZNIÓW
Obecnie w naszym liceum uczy siê oko³o 1000 uczniów. Odnosz¹

oni wiele sukcesów w licznych konkursach i olimpiadach przedmio-
towych.

W ubieg³ym roku szkolnym szczególnie wyró¿nili siê, jako lau-
reaci lub finaliœci olimpiad na szczeblu ogólnopolskim:
1. Micha³ Kania – laureat Olimpiady Ekologicznej
2. Agata Foryœ – laureatka Olimpiady Jêzyka Rosyjskiego
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O SZKOLE
V Liceum Ogólnokszta³c¹ce powsta³o 1 wrzeœnia 1994 r. na bazie

Studium Nauczycielskiego. G³ównymi zadaniami i celami szko³y s¹:
rozwijanie zainteresowañ uczniów, wyposa¿enie ich w konkretne umie-
jêtnoœci i wiadomoœci, które umo¿liwiaj¹ dalsza edukacjê, kszta³to-
wanie wszechstronnej osobowoœci uczniów.

Jesteœmy szko³¹ otwart¹, tolerancyjn¹, zapewniaj¹c¹ wszechstron-
ny rozwój, a przede wszystkim jest szko³¹ przyjazn¹ stwarzaj¹c¹ wa-
runki do rozwoju osobowoœci ka¿dego ucznia. Panuje tu dobra at-
mosfera pracy wœród nauczycieli, uczniów i innych pracowników
szko³y. Liceum mieœci siê w zabytkowym, funkcjonalnym i przytulnym
budynku, którego baza  jest systematycznie modernizowana. Dogod-
ne usytuowanie szko³y czyni j¹ atrakcyjn¹ zarówno dla  uczniów do-
je¿d¿aj¹cych jak i zamieszka³ych w Tarnowie. Corocznie szko³a cie-
szy siê du¿¹ popularnoœci¹ wœród m³odzie¿y gimnazjalnej o czym
decyduj¹ w równej mierze: atmosfera panuj¹ca wewn¹trz, dobre wy-
niki dydaktyczne oraz poziom zdawalnoœci egzaminu maturalnego.

Równolegle z procesem nauczania przebiega proces wychowania,
w ramach którego m³odzie¿ objêta jest opiek¹ nauczycieli wycho-
wawców, pedagoga szkolnego oraz psychologów. Kultywujemy tra-
dycje narodowe, regionalne i szkolne. Jesteœmy szko³¹ otwart¹ na
potrzeby i sugestie rodziców oraz œrodowiska. Spo³ecznoœæ szkolna
bierze udzia³ w ró¿nych imprezach organizowanych przez w³adze
miasta oraz instytucje kulturalne.

Osobowoœæ ucznia kszta³towana jest w oparciu o w³aœciwe moral-
ne wartoœci. Absolwent V Liceum Ogólnokszta³c¹cego jest wyposa-
¿ony w wiedzê i u¿yteczne w ¿yciu umiejêtnoœci, jest gotów do wziê-
cia na siebie odpowiedzialnoœci za swoj¹ przysz³oœæ, szanuje polskie
dziedzictwo kulturowe, jest odpowiedzialny, tolerancyjny, wra¿liwy
na drugiego cz³owieka. Jest dobrze przygotowany do ¿ycia spo³ecz-
nego.

W tradycjê szko³y wpisa³y siê: uroczyste rozpoczêcie i zakoñcze-
nie roku szkolnego, uroczyste po¿egnanie absolwentów, œlubowanie
i otrzêsiny uczniów klas pierwszych, studniówki, Dzieñ Patrona Szko³y,
Op³atek Szkolny.

V Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Janusza Korczaka
w Tarnowie
ul. Rejtana 20
tel. (14) 621-05-14
www.v-lo.tarnow.pl
sekret5lo@umt.tarnow.pl
vlotarnow@op.pl

Dyrektor mgr Joanna Jasiak

Byæ cz³owiekiem znaczy posiadaæ kryszta³ow¹ moralnoœæ,
nieograniczon¹ tolerancyjnoœæ, do pasji posuniêt¹ pracowitoœæ,
d¹¿yæ do ci¹g³ego uzupe³niania wykszta³cenia, pomagaæ innym.

Janusz Korczak

OFERTA EDUKACYJNA
Planujemy otworzyæ 5 klas pierwszych z liczb¹ uczniów 31-32 w ka¿-
dej z rozszerzon¹ ofert¹ programow¹ z:

– j. polskiego, historii, wiedzy o kulturze, dodatkowe zajêcia z mu-
zyki

– historii, wiedzy o spo³eczeñstwie z elementami socjologii, do-
datkowe zajêcia z psychologii, pedagogiki i socjologii

– matematyki, informatyki, fizyki
– matematyki, geografii, jêzyków obcych (j. angielskiego,

j. francuskiego)
– biologii, chemii i jêzyka angielskiego.
W ka¿dej klasie jêzyk angielski nauczany jest w zwiêkszonej licz-

bie godzin. Pozosta³e jêzyki obce, do wyboru w zale¿noœci od klasy;
jêzyk niemiecki, jêzyk francuski, jêzyk ³aciñski.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Szczegó³owe warunki przyjêcia okreœlono w szkolnym Regulami-

nie Rekrutacji. Szko³a nie prowadzi dodatkowych egzaminów oraz
sprawdzianów uzdolnieñ kierunkowych.
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ty dziennikarskie – prasowe i radiowo-telewizyjne, zajêcia aerobiku
lub tañca towarzyskiego, zespó³ wokalno-instrumentalny, ko³o m³o-
dych pedagogów i psychologów, wolontariat. Na terenie szko³y dzia-
³aj¹: klub przyjació³ ksi¹¿ki, klub europejski, klub olimpijczyka.

Sport, rekreacja, wypoczynek obejmuj¹: zajêcia na basenie, sekcje
sportowe, w tym strzeleckie, pi³ka siatkowa, pi³ka no¿na, tradycyjne,
coroczne rajdy, wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy na narty,
wycieczki przedmiotowe oraz dyskoteki szkolne. W naszym liceum
dzia³a szkolne ko³o turystyczne Globtroter, którego uczestnicy s¹ cz³on-
kami Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego. Ko³o organizuje ró¿no-
rodne zajêcia turystyczne.

Szko³a uczestniczy w projektach zewnêtrznych takich jak: Diament,
M³odzie¿owe Uniwersytety Matematyczne, Rekiny Przedsiêbiorczoœci,
Etnolog, a tak¿e wspó³pracuje ze szko³ami wy¿szymi (Uniwersytet Ja-
gielloñski, Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Tarnowie) oraz
organizacjami pozarz¹dowymi (Centrum Edukacji Obywatelskiej CEO)
i stowarzyszeniami (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowni-
czej Oœwiaty OSKKO).

M³odzie¿ redaguje szkoln¹ gazetkê Niecodziennik, a tak¿e e-gaze-
tê Qumam, wspó³pracuje z Fundacj¹ Nowe Media. Na szkolnej stronie
internetowej dostêpna jest „Multibiblioteka”, czyli baza zasobów mul-
timedialnych do nauki ró¿nych przedmiotów. Projekt ten jest pierw-
szym tego typu przedsiêwziêciem w szko³ach na terenie Ma³opolski.

V LO, jako jedyne spoœród tarnowskich szkó³, posiada w³asny kana³
na serwisie YouTube, na którym obejrzeæ mo¿na kilkanaœcie prezen-
tacji filmowych poœwiêconych naszemu liceum. Link do tych mate-
ria³ów znajduje siê na szkolnej stronie internetowej.

Posiadamy dobrze wyposa¿on¹ pracowniê komputerow¹ oraz pra-
cownie: historyczn¹, fizyczn¹, biologiczn¹, matematyczn¹, pracow-
nie jêzykowe: jêzyka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Bib-
lioteka szkolna wyposa¿ona w stanowiska komputerowe dla uczniów.

PRACA WYCHOWAWCZA POPRZEZ PATRONA SZKO£Y
Wa¿n¹ rolê w wychowaniu odgrywa praca zwi¹zana z idea³ami

wyznawanymi przez patrona Janusza Korczaka. By³ to doskona³y
pedagog, a przede wszystkim cz³owiek – mo¿e byæ wzorem osobo-
wym i  autorytetem moralnego przes³ania. M³odzie¿ uczestniczy w ob-
chodach dnia patrona, wtedy przybli¿ana jest jego postaæ oraz war-
toœci, którymi warto kierowaæ siê w ¿yciu.

OSI¥GNIÊCIA SZKO£Y I UCZNIÓW
Nasze liceum uzyska³o certyfikat Szko³a z klas¹ oraz tytu³u szko-

³y, w której pracuj¹ Nauczyciele z klas¹.
W ostatnich latach kilku uczniów szko³y zosta³o stypendystami:

– Prezesa Rady Miasta – Klaudia Witek (2009/2010)
– Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Tomasz Kumiêga

(2008/2009),
– Ma³opolskiej Fundacji Sapere Auso – Tomasz Kumiêga (2009/

2010)
– Prezydenta Miasta Tarnowa – Tomasz Kumiêga (2008/2009).
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie im. Mieczys³awa Kar³owicza
w Krakowie – Tomasz Kumiêga (2008/2009).

Uczniowie uzyskuj¹ ponadto liczne wyró¿nienia i nagrody w kon-
kursach jêzykowych, humanistycznych, artystycznych oraz zawo-
dach sportowych (strzelectwo, pi³ka siatkowa, pi³ka no¿na) na po-
ziomie miejskim, rejonowym i wojewódzkim.

ORGANIZACJA ZAJÊÆ POZALEKCYJNYCH
Szko³a oferuje ró¿ne zajêcia wyrównawcze i rozwijaj¹ce zaintere-

sowania. S¹ to: matura – no problem, zajêcia certyfikatowe z jêzyka
francuskiego przygotowuj¹ce do miêdzynarodowego egzaminu jêzy-
kowego DELF sygnowanego przez Francuskie Ministerstwo Eduka-
cji, ponadto zajêcia bryd¿owe, etnograficzne, klub filmowy, warszta-
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O SZKOLE
VII Liceum Ogólnokszta³c¹ce to szko³a stwarzaj¹ca uczniowi

warunki wszechstronnego rozwoju. Wychowujemy m³odego cz³o-
wieka do odpowiedzialnoœci i wspó³¿ycia w spo³eczeñstwie dla do-
bra w³asnego i innych. Szko³a przywi¹zuje du¿¹ wagê do uwra¿li-
wiania swoich wychowanków na potrzeby innych, realizuj¹c szereg
akcji charytatywnych oraz podejmuj¹c liczne dzia³ania na rzecz œro-
dowiska. Jej tradycj¹ sta³y siê:
– akcja charytatywna pod has³em Pomó¿my Miko³ajowi dotrzeæ na

Kresy, organizowana systematycznie od 11 lat we wspó³pracy z To-
warzystwem Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich

– kwesty na renowacje Cmentarza £yczakowskiego we Lwowie pro-
wadzone na tarnowskich cmentarzach

– ¿ywa szopka organizowana we wspó³pracy z klasztorem oo. Ber-
nardynów

– Pochód Trzech Króli ulicami miasta do Klasztoru oo. Bernardynów,
zyskuj¹c coraz wiêksz¹ popularnoœæ wœród mieszkañców Tarnowa.
Gwarantujemy wysoki poziom nauczania ukierunkowany na zdo-

bycie praktycznych umiejêtnoœci. Jesteœmy szko³¹ przyjazn¹ i bez-
pieczn¹. Dzia³ania dyrekcji i nauczycieli podejmowane w zakresie
zapewnienia uczniom bezpieczeñstwa s¹ wzmocnione przez zainsta-
lowany w budynku szko³y monitoring. Uczniom z problemami emo-
cjonalnymi, zwi¹zanymi z adaptacj¹ w nowym otoczeniu s³u¿y peda-
gog szkolny.

Szko³a posiada bardzo dobr¹ bazê dydaktyczn¹, w tym doskona-
le wyposa¿on¹ pracowniê chemiczn¹, centrum multimedialne, pra-
cowniê komputerow¹ z dostêpem do Internetu. Uczniowie i nauczy-
ciele bior¹ udzia³ w wyk³adach organizowanych przez Instytut Hu-
manistyczny PWSZ w Tarnowie oraz Instytut Chemii i Biologii UJ.

Dodatkowym atutem szko³y jest tak¿e doskona³a lokalizacja w cen-
trum miasta.

OSI¥GNIÊCIA SZKO£Y I UCZNIÓW
Mimo, ¿e jesteœmy „m³od¹ szko³¹” mo¿emy pochwaliæ siê spo-

rymi osi¹gniêciami. Absolwenci naszego liceum kontynuuj¹ studia
w uczelniach publicznych w kraju i za granic¹ prawie w 90%. Posia-
damy tytu³ Szko³y z klas¹, który jest znakiem wysokiej jakoœci pracy

VII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Tarnowie
ul. Staszica 8
tel. (14) 688-84-09
www.vii-lo.tarnow.pl
sekret7lo@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr Marian Kozik

Nie to co wiemy lecz to co chcemy wiedzieæ –
œwiadczy o naszej m¹droœci

W³adys³aw Grzeszczyk

 OFERTA EDUKACYJNA
Planowane jest utworzenie 6 klas po 32 osoby w ka¿dej. Propono-
wane klasy z rozszerzon¹ ofert¹ programow¹ z:

– historii, j. polskiego
– j. angielskiego, j. polskiego
– j. niemieckiego, j. polskiego
– matematyki, informatyki
– biologii, chemii
– matematyki, j. angielskiego.

Nauczyciele jêzyków obcych stosuj¹ metody aktywne, ucz¹ prak-
tycznych umiejêtnoœci komunikowania siê. Na mocy porozumienia
z PWSZ w Tarnowie uczniowie systematycznie uczestnicz¹ w wy-
k³adach otwartych prowadzonych w j. angielskim przez wyk³adow-
ców tej uczelni. Wyk³ady dotycz¹ historii i kultury Wielkiej Brytanii.
W czasie ferii zimowych wyk³adowcy prowadz¹ zajêcia skierowane
tylko do uczniów naszej szko³y.

Dziêki wspó³pracy z Konsulatem Brytyjskim w Krakowie ucznio-
wie sprawdzaj¹ swoj¹ wiedzê na zajêciach przygotowuj¹cych do
egzaminów z jêzyka angielskiego. Dzia³ania podejmowane w ra-
mach wspó³pracy z Goethe Institut w Krakowie prowadz¹ do pod-
niesienia kompetencji jêzykowych uczniów oraz przygotowuj¹ do
egzaminów z jêzyka niemieckiego.
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Od 2003 r.  wspó³pracujemy z niemieck¹ szko³¹ St. Ursula Gym-
nasium w Aachen i organizujemy polsko-niemieckie programy wy-
miany szkolnej. Nasi wychowankowie maj¹ mo¿liwoœæ spêdzenia 8
dni ze swoimi rówieœnikami w Niemczech, a nastêpnie goœciæ w swo-
ich domach partnerów wymiany. Polsko-niemieckie spotkania, wspól-
ne wycieczki to nie tylko niezapomniane prze¿ycia, ale równie¿
wa¿ne doœwiadczenie, daj¹ce mo¿liwoœæ prze³amywania stereoty-
pów we wzajemnych stosunkach i przezwyciê¿ania istniej¹cych jesz-
cze uprzedzeñ.

W bie¿¹cym roku szkolnym nawi¹zaliœmy w ramach programu
eTwinning wspó³pracê ze szko³ami we W³oszech i we Francji. Ze
szko³¹ w Calcinate pracujemy nad projektem Zdrowa ¿ywnoœæ, zdrowe
¿ycie, realizowanym w jêzyku angielskim, przy u¿yciu technologii
informatycznych. Komunikowanie siê z rówieœnikami z innych krajów
motywuje w znacznym stopniu do rozwijania i pog³êbiania umiejêt-
noœci jêzykowych.

szko³y. W roku szkolnym 2009/2010 otrzymaliœmy certyfikat Szko-
³a promuj¹ca bezpieczeñstwo wydany przez Komendê Wojewódzk¹
Policji w Krakowie za inicjatywy i dzia³ania w ramach Zintegrowa-
nej Polityki Bezpieczeñstwa. Liczna grupa naszych uczniów bierze
udzia³ w projekcie Diament skierowanym do uzdolnionej m³odzie-
¿y, a szko³a jest siedzib¹ Powiatowego Oœrodka Wspierania Uczniów
Zdolnych (POWUZ). Uczniowie bior¹ udzia³ w licznych  konkur-
sach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, osi¹-
gaj¹c w nich bardzo dobre wyniki.

We wspó³pracy z Katedr¹ Chemii UJ od czterech lat organizuje-
my u siebie Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej dla uczniów
klas drugich i trzecich okrêgu tarnowskiego.

ORGANIZACJA WOLNEGO CZASU
W liceum prê¿nie dzia³aj¹ ró¿ne ko³a przedmiotowe i zaintereso-

wañ m.in.: szkolne ko³o PCK, ko³o pedagogiczne, ko³o m³odego
wolontariusza, ko³o ekologiczne, ko³o turystyczno-geograficzne,
ko³o literacko-filmowe oraz ko³o teatralne. Dla dobrych obserwato-
rów, lubi¹cych dyskutowaæ i zmieniaæ œwiat na lepszy proponujemy
pracê w szkolnej gazetce Siódme niebo. Dobrym organizatorom z fan-
tastycznymi pomys³ami proponujemy Samorz¹d Uczniowski i szkol-
ny radiowêze³. Samorz¹d Uczniowski podejmuje wiele inicjatyw ko-
le¿eñskich i charytatywnych (wolontariat w WOŒP, wspó³praca ze
œwietlic¹ Sióstr Urszulanek, Domem Ma³ego Dziecka, Domem Po-
mocy Spo³ecznej). Szko³a posiada w³asn¹ strzelnicê sportow¹, w któ-
rej m³odzie¿ przygotowuje siê do zawodów, zajmuj¹c w nich wyso-
kie pozycje. Dla chêtnych organizujemy wyjazdy na narty i ³y¿wy.
Uczniom, którzy chc¹ przedstawiæ swoje stanowisko w wa¿nych kwe-
stiach spo³ecznych proponujemy udzia³ w szkolnych i miêdzyszkol-
nych debatach oksfordzkich.

Bêd¹c uczniem VII LO mo¿esz skorzystaæ z oferty wycieczek za-
granicznych. Zwiedziliœmy ju¿ Austriê, W³ochy, Grecjê, Chorwacjê,
Egipt, Tunezjê i Turcjê, planujemy kolejne, pozwalaj¹ce nam poznaæ
nowe zak¹tki Europy. Wychowawcy klas organizuj¹ wycieczki tury-
styczno-krajoznawcze np. w Bieszczady, Tatry, Pieniny, Beskid S¹-
decki i Niski czy na S³owacjê oraz liczne wycieczki przedmiotowe.



Informator na rok szkolny 2011/2012 Informator na rok szkolny 2011/2012

46 47

sprawnoœciowy w dniu 27 czerwca 2011 r. o godz. 10.00 w budyn-
ku XVI LO.

Uczniowie ubiegaj¹cy siê o przyjêcie do klas wojskowej, policyj-
nej, po¿arniczej i ratowniczej musz¹ liczyæ siê z dodatkowymi kosz-
tami umundurowania (oko³o 350 z³).

O SZKOLE
XVI Liceum Ogólnokszta³c¹ce mieœci siê w piêknym, zabytko-

wym budynku, po³o¿onym w centrum Tarnowa. W jego s¹siedztwie
znajduj¹ siê przystanki autobusowe wszystkich linii miejskich oraz
podmiejskich.

Nasze liceum jako jedyne w Tarnowie prowadzi klasy trzech s³u¿b
mundurowych: wojska, policji, stra¿y po¿arnej oraz ratownictwa
przedmedycznego. Dodatkowe przedmioty: przysposobienie woj-
skowe, wychowanie komunikacyjne, przysposobienie po¿arnicze,
ratownictwo przedmedyczne prowadzone s¹ przez specjalistów s³u¿b
mundurowych przy œcis³ej wspó³pracy z Jednostk¹ Wojskow¹ – 32
Oœrodkiem Dowodzenia i Naprowadzania Kraków-Balice, Sekcj¹
Ruchu Drogowego przy Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie,
Ma³opolskim Oœrodkiem Ruchu Drogowego w Tarnowie, Pañstwow¹
Stra¿¹ Po¿arn¹ w Tarnowie, PCK i wykwalifikowanymi ratownika-
mi medycznymi, jak równie¿ przy wspó³pracy z uczelniami mundu-
rowymi i uczelniami wy¿szymi: Wy¿sz¹ Szko³¹ Europejsk¹ w Kra-
kowie, Uniwersytetem Œl¹skim w Katowicach, Akademi¹ Obrony
Narodowej w Warszawie, Szko³¹ Orl¹t w Dêblinie, Wy¿sz¹ Szko³¹
Aspirantów Po¿arnictwa w Krakowie, Szko³¹ G³ówn¹ S³u¿by Po¿ar-
niczej w Warszawie, Miêdzynarodowym Oœrodkiem Szkolenia Poli-
cjantów w Legionowie i Szko³¹ Policji w Pile.

Dla gimnazjalistów zainteresowanych jêzykiem angielskim, pro-
ponujemy naukê w klasach z rozszerzonym jêzykiem angielskim.
Program obejmuje przygotowanie do egzaminu First Certificate in
English, przy wspó³pracy z British Council.

Zajêcia szkolne odbywaj¹ siê w pracowniach przedmiotowych
wyposa¿onych w urz¹dzenia multimedialne, tablice interaktywne.
M³odzie¿ ma dostêp do Centrum Multimedialnego, pracowni kompu-
terowej i Ma³ego Centrum Bibliotecznego Instytutu Goethego. Zajê-

XVI Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Armii Krajowej
w Tarnowie
Al. Solidarnoœci 18
tel./fax (14) 688-90-55
www.liceumwojskowe.tarman.pl
lo16tarnow@o2.pl
sekret16lo@umt.tarnow.pl

Dyrektor  mgr Ewa Witecka

Semper fidelis
Bogu, Honorowi, OjczyŸnie, Nauce.

OFERTA EDUKACYJNA
Planuje siê otwarcie 4 oddzia³ów klas pierwszych o liczebnoœci 35
uczniów. Proponowane klasy z rozszerzon¹ ofert¹ programow¹ z:

– informatyki i j. angielskiego lub j. niemieckiego z dodatko-
wymi zajêciami z przysposobienia wojskowego i bezpieczeñ-
stwa narodowego.

– geografii i j. angielskiego lub j. niemieckiego z dodatkowy-
mi zajêciami z wychowania komunikacyjnego.

– informatyki i j. angielskiego lub j. niemieckiego i zajêciami
dodatkowymi z przysposobienia po¿arniczego.

– biologii i j. angielskiego lub j. niemieckiego i zajêciami do-
datkowymi z ratownictwa przedmedycznego.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Nabór do klas pierwszych dokonuje siê na podstawie prawa oœwia-

towego w systemie rekrutacji elektronicznej. Dolny próg przyjêcia
wynosi 80 punktów. Obowi¹zkowe zajêcia edukacyjne, z których
oceny przeliczane s¹ na punkty to: jêzyk polski, jêzyk obcy, mate-
matyka, informatyka, geografia, biologia. Dla uczniów ubiegaj¹cych
siê o przyjêcie do klas mundurowych bêdzie przeprowadzony test
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ORGANIZACJA WOLNEGO CZASU
Poza projektami jêzykowymi szko³a uczestniczy w programach

unijnych: Partnerzy w nauce przy œcis³ej wspó³pracy z Uniwersyte-
tem Œl¹skim w Katowicach oraz Diament, którego realizatorem jest
MCDN. Obydwa projekty daj¹ szansê na dodatkowe zajêcia z mate-
matyki, fizyki, biologii, podstaw przedsiêbiorczoœci i jêzyka an-
gielskiego. Uczniowie uczestnicz¹ w wyk³adach Uniwersytetu Œl¹-
skiego i festiwalach nauki organizowanych w szkole przy œcis³ej wspó³-
pracy z wyk³adowcami tej uczelni. Te dzia³ania daj¹ szansê nie tylko
uczniom zdolnym, ale tak¿e s³abym.

Dla zainteresowanych uczniów prowadzimy dodatkowe, nieod-
p³atne zajêcia z przedmiotów maturalnych. W ramach realizacji unij-
nych projektów zainteresowani uczestnicz¹ w zajêciach blokowych
w sekcjach: „naukowo-technicznej” i „pomoc i wsparcie” z matema-
tyki, biologii, fizyki, informatyki, podstaw przedsiêbiorczoœci i jê-
zyka angielskiego. Uczniowie zainteresowani zdobyciem jêzykowych
certyfikatów mog¹ uczestniczyæ w zajêciach dodatkowych z wybra-
nego jêzyka, s¹ to zajêcia czêœciowo odp³atne. Uczniowie klas poli-
cyjnych mog¹ uczestniczyæ w brukselskim projekcie Europejska Kar-
ta Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego, której szko³a jest beneficjentem.

Dziêki wspó³pracy z Ma³opolskim Oœrodkiem Ruchu Drogowego
uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ uzyskania prawa jazdy na dogodnych wa-
runkach. Z racji specyfiki szko³y dla uczniów klas I i II organizuje-
my dodatkowe zajêcia na p³ywalni, strzelnicy, z kung-fu i judo. Ucz-
niowie klas pierwszych wyje¿d¿aj¹ na „szko³ê przetrwania” do Cho-
cho³owa.

Uczniowie naszej szko³y maj¹ mo¿liwoœæ uzyskania certyfikatu
I stopnia z pomocy przedmedycznej. S¹ to zajêcia dodatkowe p³atne.
Mog¹ uczestniczyæ w zajêciach kó³ takich jak: Ma³ej Przedsiêbior-
czoœci, PCK, dziennikarskim, obronno-sportowym Perun, pomocy
przedmedycznej Eir. Uczniów klas maturalnych szczególnie zainte-
resowanych matematyk¹ zapraszamy do konkursu, organizowanego
przy wspó³udziale Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Tar-
nowie Matematyczna Szansa.

cia prowadzone s¹ przez wysoko wykwalifikowan¹ kadrê nauczy-
cielsk¹, ci¹gle dokszta³caj¹c¹ siê, otwart¹ na potrzeby uczniów zdol-
nych i s³abszych, dbaj¹cych o wyrównanie szans edukacyjnych
Uczniowie mog¹ liczyæ na profesjonaln¹ pomoc ka¿dego nauczy-
ciela, a tak¿e psychologa, pedagoga szkolnego, szkolnej pielêgniar-
ki. Dziêki sta³emu monitoringowi wewnêtrznemu i zewnêtrznemu za-
pewniamy bezpieczeñstwo naszym uczniom.

PRACA WYCHOWAWCZA POPRZEZ PATRONA SZKO£Y
Patronem XVI Liceum Ogólnokszta³c¹cego jest Armia Krajowa.

Zgodnie z has³em Wierni Bogu, Honorowi, OjczyŸnie, Nauce staramy
siê przekazywaæ naszej m³odzie¿y wzorce patriotyzmu, wartoœci, po-
stawy, zachowania ukazane nam przez pokolenia Polaków. W ramach
wspó³pracy ze Œwiatowym Zwi¹zkiem ¯o³nierzy Armii Krajowej, Ko³o
w Tarnowie organizowane s¹ spotkania, wieczornice, wycieczki do
miejsc pamiêci ¿o³nierzy AK, patriotyczne rajdy, z³azy, obchody rocz-
nicowe, spotkania op³atkowe, a dzieñ 27 wrzeœnia jest dla szko³y
Œwiêtem Patrona. Data ta wi¹¿e siê z powstaniem Polskiego Pañstwa
Podziemnego. Uczniowie naszej szko³y bior¹ udzia³ w uroczystoœciach
patriotycznych na terenie miasta Tarnowa i powiatu. Tworz¹ kompa-
niê honorow¹, uczestnicz¹ w ceremoniale sztandarowym. W ramach
pracy wychowawczej poprzez Patrona prowadzony jest program Byæ
patriot¹ wspó³czeœnie.

OSI¥GNIÊCIA SZKO£Y, UCZNIÓW
Uczniowie naszego liceum co roku pretenduj¹ i zdobywaj¹ Sty-

pendium Prezesa Rady Ministrów za najlepsze wyniki w nauce, osi¹-
gaj¹ wysokie wyniki na egzaminie maturalnym. Dziêki dodatkowym
zajêciom fizycznym otrzymuj¹ stypendia za sportowe osi¹gniêcia
i zajmuj¹ miejsca na podium w rywalizacji sportowej. S¹ laureatami
konkursów przedmiotowych i tematycznych. Nasi absolwenci dosta-
j¹ siê na presti¿owe uczelnie mundurowe: do Wy¿szej Szko³y Policji
w Szczytnie, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (kierunek
bezpieczeñstwo narodowe) i innych, a tak¿e na studia cywilne.
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XX Liceum Ogólnokszta³c¹ce
z Oddzia³ami Integracyjnymi
w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 4
tel. (14) 655-80-18 (19)
www.20lo.gim7.vdl.pl
sekret20lo@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr in¿. Janina Matyjewicz

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane klasy z rozszerzon¹ ofert¹ programow¹ z:

– j. polskiego, j. angielskiego z zajêciami dodatkowymi z dzien-
nikarstwa i fotografiki – oddzia³ integracyjny

– biologii, j. polskiego, j. angielskiego z zajêciami dodatkowy-
mi z psychologii oraz pedagogiki

– biologii i chemii z zajêciami dodatkowymi z rehabilitacji, pier-
wszej pomocy przedmedycznej oraz profilaktyki chorób i wy-
branych dzia³ów medycyny – oddzia³ integracyjny

– j. polskiego, historii muzyki i historii sztuki z zajêciami do-
datkowymi z tañca i elementów aktorstwa

– geografii, j. angielskiego i j. niemieckiego z dodatkowymi
zajêciami sportowymi.

Jêzyk wiod¹cy: j. angielski lub j. niemiecki (zale¿nie od deklara-
cji uczniów). Drugi jêzyk do wyboru: j. angielski lub j. niemiecki.

W oddzia³ach integracyjnych uczniowie o specyficznych potrze-
bach edukacyjnych maj¹ zapewnion¹ opiekê specjalistów: pedago-
ga, psychologa, oligofrenopedagogów, surdopedagoga, nauczycieli
wspomagaj¹cych, logopedy, rehabilitanta, a zajêcia prowadzone s¹
indywidualnie lub w ma³ych grupach. W ka¿dym oddziale integra-
cyjnym jest do 20 uczniów (w tym 3-5 uczniów z orzeczeniami).

Zajêcia dodatkowe z dziennikarstwa bêd¹ prowadzone przez dzien-
nikarza radia RDN Ma³opolska.

W klasie z zajêciami dodatkowymi z psychologii i pedagogiki, czêœæ
zajêæ bêdzie prowadzona we wspó³pracy z pracownikami naukowy-

 mi Katedry Nauk o Wychowaniu Ma³opolskiej Wy¿szej Szko³y Eko-
nomicznej w Tarnowie.

W klasie z poszerzon¹ ofert¹ z biologii i chemii oprócz drugiego
jêzyka, dodatkowym jêzykiem jest ³acina, a zajêcia z przedmiotów
medycznych bêd¹ prowadzone przez lekarza medycyny, rehabili-
tanta i pielêgniarkê dyplomowan¹ – wspó³praca ze Szpitalem Woje-
wódzkim im. Œwiêtego £ukasza w Tarnowie.

W klasie z poszerzon¹ ofert¹ z wiedzy o kulturze i j. polskiego,
zajêcia z elementami aktorstwa bêdzie prowadzi³ aktor Tarnowskie-
go Teatru. W programie tej klasy znajd¹ siê: wiedza o tañcu, filmie,
malarstwie i architekturze oraz o teatrze.

W klasie z dodatkowymi zajêciami sportowymi, prowadzonej
przez zawodnika wspinaczki sportowej i cz³onka Polskiego Zwi¹z-
ku Alpinistycznego, znajd¹ siê: wspinaczka sportowa i na ska³kach,
elementy gimnastyki akrobatycznej, ¿eglarstwo, kajakarstwo, nauka
p³ywania i narciarstwo. Dodatkowo wybrane formy turystyki takie jak:
rajdy, zloty, z³azy, wêdkarstwo itp.

WARUNKI PRZYJÊCIA
O przyjêciu do XX LO decyduje suma punktów za: wyniki egza-

minu gimnazjalnego, przedmioty punktowane z przeliczenia ocen na
œwiadectwie oraz za dodatkowe osi¹gniêcia wpisane na œwiadectwie
gimnazjalnym. Przedmioty punktowane na œwiadectwie gimnazjalnym
dla klas z rozszerzon¹ ofert¹ programow¹ to:

– j. polskiego, j. angielskiego: j. polski, jêzyk obcy, informatyka,
plastyka

– biologii, j. polskiego, j. angielskiego: j. polski, jêzyk obcy, bio-
logia, wiedza o spo³eczeñstwie

– biologii i chemii: j. polski, jêzyk obcy, biologia, chemia
– j. polskiego, historii muzyki i historii sztuki: j. polski, jêzyk

obcy, historia, muzyka
– geografii, j. angielskiego i j. niemieckiego: j. polski, jêzyk obcy,

geografia, biologia.
O przyjêciu do klasy z poszerzon¹ ofert¹ z wiedzy o kulturze i j. pol-

skiego decyduje, oprócz wy¿ej wymienionych, pozytywny wynik do-
datkowego postêpowania kwalifikacyjnego, wykazuj¹cego predyspo-
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zycje do kszta³cenia w tej klasie (prezentacja wybranego przez kan-
dydata utworu literackiego oraz jednominutowy uk³ad taneczny do
wybranej muzyki).

Szko³a ustala minimalny próg punktów 80 oraz co najmniej dobr¹
ocenê z zachowania.

Uczniowie, którzy posiadaj¹ orzeczenie do nauczania w oddzia-
le integracyjnym, dokonuj¹ rejestracji do liceum po wczeœniejszym
dostarczeniu wymaganych dokumentów i rozmowie z dyrektorem
liceum.

O SZKOLE
XX Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Oddzia³ami Integracyjnymi po-

wsta³o 1 wrzeœnia 2010 r. przy istniej¹cym Gimnazjum nr 7 z Od-
dzia³ami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka, z inicjatywy rodziców
oraz œrodowisk wspieraj¹cych dzia³ania na rzecz integracji w Tarno-
wie. Jesteœmy otwarci na potrzeby uczniów nie tylko zdrowych, ale
równie¿ tych, których los doœwiadczy³ niepe³nosprawnoœci¹.

Poniewa¿ nasza szko³a istnieje od kilku miesiêcy, dlatego dopiero
rozwa¿amy, kogo wybraæ na naszego patrona. Jedno jest pewne, ¿e
tak jak jest napisane w naszym logo: „Chcemy byæ razem” – chcemy,
aby wszyscy uczniowie, nie tylko sprawni, ale równie¿ Ci, których
los doœwiadczy³ niepe³nosprawnoœci¹, mogli razem rozwijaæ swoje
zainteresowania i pasje.

Nasze liceum jest dogodnie po³o¿one w centrum miasta, w pobli¿u
przystanków autobusowych linii MPK, niedaleko dworców PKP i PKS
oraz Bursy Miêdzyszkolnej.

Dysponujemy: sto³ówk¹, klasopracowniami do nauki fizyki, che-
mii, biologii, geografii, 2 pracowniami informatycznymi, pe³nowy-
miarow¹ sal¹ gimnastyczn¹, boiskiem szkolnym, si³owni¹ bardzo
dobrze wyposa¿on¹ w specjalistyczny sprzêt, aul¹, pracowni¹ multi-
medialn¹ wyposa¿on¹ m.in. w tablicê multimedialn¹.

OSI¥GNIÊCIA SZKO£Y I UCZNIÓW
XX Liceum Ogólnokszta³c¹ce jako bardzo „m³oda” szko³a, nie mo¿e

jeszcze poszczyciæ siê znacz¹cymi osi¹gniêciami. Na sukcesy przyj-
dzie czas.

ORGANIZACJA WOLNEGO CZASU
Szko³a posiada bogat¹ ofertê dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych:

przedmiotowych, wyrównawczych, rekreacyjno-sportowych. Ucznio-
wie uczestnicz¹ w imprezach turystycznych, akcjach charytatywnych
(np. WOŒP), wyje¿d¿aj¹ na zimowe obozy narciarskie. Planujemy za-
jêcia ¿eglarskie, wspinaczkê, wyjazdy na mecze, konkurs skoków nar-
ciarskich.

Proponujemy szereg imprez i konkursów, m.in. konkursy piosenki
turystycznej i ¿eglarskiej. Razem z Gimnazjum nr 7 z Oddzia³ami Inte-
gracyjnymi organizujemy wspólne imprezy, konkursy, rajdy. W naszej
szkole prê¿nie dzia³a Samorz¹d Uczniowski.
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jêzyków: angielskiego, francuskiego, hiszpañskiego, niemieckiego,
rosyjskiego i w³oskiego.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Dolny próg przyjêcia do klasy pierwszej wynosi 120 pkt., jed-

nak¿e taka liczba punktów nie gwarantuje przyjêcia do szko³y.

O SZKOLE
IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce jest profesjonaln¹ instytucj¹ kszta³-

c¹c¹ i wychowuj¹c¹ m³odzie¿ ziemi tarnowskiej od ponad 60 lat.
Oferuje uczniom solidne przygotowanie z przedmiotów ogólnokszta³-
c¹cych po³¹czone z jednoczesn¹, intensywn¹ nauk¹ jêzyków obcych
w grupach miêdzyoddzia³owych. Praktyczna znajomoœæ jêzyków ob-
cych jest doskonalona podczas wyjazdów zagranicznych i udzia³u
w wymianach miêdzynarodowych. W trakcie zajêæ obowi¹zkowych
i dodatkowych uczniowie korzystaj¹ z profesjonalnych pracowni in-
ternetowych, jak równie¿ przedmiotowych: fizycznej, chemicznej,
biologicznej, geograficznej, historycznej, plastycznej. Poszerzamy
wiadomoœci poprzez atrakcyjne formy w postaci obozów, plenerów,
wycieczek. Na sta³e wspó³pracujemy ze szko³ami w krajach Europy,
czego efektem s¹ m.in. wyjazdy naszych uczniów za granicê w tym
w ramach wymiany ze szko³ami w Niemczech i na S³owacji. Zajêcia
prowadzimy w systemie jednozmianowym.

Ponadto oferujemy dojazd do szko³y autobusem szkolnym (al. Jana
Paw³a II – Moœcice) oraz miejsca w internacie i pobliskich stancjach.
Uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ korzystania z obiadów, pomocy material-
nej, wsparcia psychologa i pedagoga.

Zaplecze sportowe naszej szko³y nale¿y do najlepszych w Tarno-
wie. Sk³adaj¹ siê na nie: boisko „Orlik” (sztuczna trawa do pi³ki no¿-
nej, tartan do siatkówki i koszykówki), si³ownia, basen, pe³nowy-
miarowa hala gimnastyczna (przy ul. Pszennej).

Ka¿dy kto uczy siê w naszym liceum ma okazjê przebywaæ wœród
¿yczliwych ludzi, dla których wa¿ny jest nie tylko wszechstronny roz-
wój, ale tak¿e umiejêtnoœæ korzystania z radoœci ¿ycia.

Szko³a ponadto oferuje indywidualn¹ pracê z uczniem zdolnym,
wspó³pracê z uczelniami wy¿szymi (PWSZ w Tarnowie, Uniwersy-

IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Jana Paw³a II
w ZESPOLE  SZKÓ£
OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH  nr 1
w Tarnowie
ul. Norwida 22
tel. (14) 633-03-46
www.iv-lo.tarnow.pl
dyrzso1@umt.tarnow.pl
sekretar@iv-lo.tarnow.pl

Dyrektor dr Marek Smo³a

W wychowaniu chodzi w³aœnie o to,
           a¿eby cz³owiek stawa³ siê coraz bardziej cz³owiekiem...,

         umia³ bardziej byæ nie tylko z drugim, ale i dla drugich.
Jan Pawe³ II

OFERTA EDUKACYJNA
Planujemy otworzyæ 6 klas pierwszych z liczb¹ uczniów nie wiêcej
ni¿ 26 w ka¿dej. Proponowane klasy z rozszerzon¹ ofert¹ progra-
mow¹ z:

– informatyki, j. angielskiego
– matematyki, informatyki
– historii, wiedzy o spo³eczeñstwie z elementami prawa
– chemii i biologii z ekologi¹
– matematyki, geografii
– matematyki, fizyki
– j. angielskiego (dla wszystkich) oraz j. niemieckiego (jedna

grupa) lub j. w³oskiego (druga grupa).
Zwiêkszona liczba godzin obejmuje przedmioty wiod¹ce w danej

klasie. Nauka jêzyków obcych odbywa siê w grupach miêdzyoddzia-
³owych wg stopnia zaawansowania uczniów i na podstawie ich de-
klaracji dotycz¹cych wyboru jêzyka. Oferujemy naukê nastêpuj¹cych
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w trakcie licznych konkursów, np. Poezji Niemieckiej, Piosenki An-
gielskiej, Piosenki Francuskiej, Ekologicznego – jak równie¿ Tygo-
dnia Kultury Szkolnej i Dni Nauki. Dla sportowców organizowane s¹
liczne konkursy, np. mistrzostwa szko³y w sportowych grach zespo-
³owych (pi³ka no¿na, pi³ka rêczna, koszykówka, siatkówka) oraz in-
dywidualnych (szachy, tenis sto³owy, konkurencja narciarskie).

tet Jagielloñski) w zakresie udzia³u uczniów w zajêciach w tych uczel-
niach, a tak¿e udzia³ w obozach naukowych – ekologicznym, mate-
matycznym, jêzykowych.

PRACA WYCHOWAWCZA POPRZEZ PATRONA SZKO£Y
Patronem szko³y jest Papie¿ Jan Pawe³ II. Jesteœmy przekonani,

¿e zrozumienie wartoœci ukazywanych przez Ojca œw. oraz kszta³to-
wanie postaw i zachowañ zgodnych z przes³aniem papie¿a s¹ wa¿-
nym zadaniem i wyzwaniem zarówno dla rodziny, jak i dla szko³y.
W ramach poznania patrona w œrodowisku organizuje siê wyjazdy
poznawcze do miejsc z nim zwi¹zanych, rajdy szlakami jego wê-
drówek, obchody rocznic papieskich, konkursy i spotkania w ra-
mach Rodziny Szkó³ im. Jana Paw³a II.

OSI¥GNIÊCIA SZKO£Y I UCZNIÓW
Od wielu lat nasza szko³a osi¹ga znakomite rezultaty w pracy z ucz-

niem zdolnym, co znajduje potwierdzenie w Ogólnopolskim Ran-
kingu Szkó³ Œrednich. W rankingu za rok 2010 zajêliœmy I miejsce
w Tarnowie. IV LO nale¿y do czo³ówki szkó³ œrednich w ca³ej Ma³o-
polsce i w mieœcie Tarnowie, tak w zakresie przedmiotów ogólno-
kszta³c¹cych, jak i sportowych i artystycznych. Wyniki egzaminu
maturalnego przekraczaj¹ œredni¹ ma³opolsk¹ i ogólnopolsk¹. Ab-
solwent uzyskuje wysoki poziom wiedzy i umiejêtnoœci gwarantuj¹-
cy powodzenie podczas studiów wy¿szych, czy pracy zawodowej.

Tylko w ostatnim roku szkolnym nasi uczniowie uzyskali sty-
pendium Ministra Edukacji Narodowej, stypendium Prezesa Rady
Ministrów, stypendium za szczególne osi¹gniêcia uczniów szkó³, dla
których organem prowadz¹cym jest Gmina Miasta Tarnowa, jak rów-
nie¿ stypendia ró¿nych instytucji w Ma³opolsce (Fundacji Sapere Auso),
czy Tarnowie (Fundacji abp J. Ablewicza).

ORGANIZACJA WOLNEGO CZASU
W ramach czasu wolnego oferujemy liczne zajêcia pozalekcyjne,

wœród których znajduj¹ siê kó³ka zainteresowañ, chór, teatr, gazetka
szkolna, SKS, wolontariat, KSM, radio szkolne, harcerstwo. Ponadto
utalentowani i zainteresowani mog¹ prezentowaæ swoje umiejêtnoœci



Informator na rok szkolny 2011/2012 Informator na rok szkolny 2011/2012

58 59

rozszerzonym – z szeœciu grup przedmiotów. Dla zainteresowanych
uczniów spoza Tarnowa, którzy wybior¹ klasê z programem matury
miêdzynarodowej gwarantujemy miejsce w Bursie Miêdzyszkolnej.

Nasza szko³a jako jedyna w mieœcie równie¿, od ponad 10 lat,
mo¿e poszczyciæ siê wspó³prac¹ z Uniwersytetem Ekonomicznym
w Krakowie: uczniowie ka¿dej z klas mog¹ uczestniczyæ w pi¹tkowo-
sobotnich zajêciach Studium Menad¿erskiego, prowadzonego przez
wyk³adowców tego uniwersytetu. Po 3 latach nauki korzystaj¹cy z za-
jêæ otrzymuje dyplom ukoñczenia ww. studium. Od roku 2009/2010
realizowany jest autorski program zajêæ z podstaw psychologii.

O SZKOLE
Szczególne miejsce w dziejach szko³y zajmuje patron Jan Amor

Tarnowski (1488-1561), który pragn¹³ „by talenty i m³odzie¿ w szko-
³ach publicznych mog³y byæ kszta³cone, nale¿ycie kierowane i wy-
chowywane”. Pierwsza matura w tarnowskim gimnazjum odby³a siê
w 1850 roku. Mimo otwarcia filii gimnazjum chêtnych by³o tak wie-
lu, ¿e postanowiono otworzyæ kolejne. Tak powsta³a druga tego typu
szko³a w Tarnowie, której kontynuacj¹ jest II LO. Jest ono zatem
szko³¹ o ponad 100-letniej tradycji. 24 wrzeœnia 2011 r. II Liceum
bêdzie obchodziæ Jubileusz 110-lecia za³o¿enia szko³y.

Szko³a nasza od ponad 10 lat nale¿y do Towarzystwa Szkó³ Twór-
czych, zrzeszaj¹cego 33 licea z ca³ego kraju. Wyró¿nia nas dba³oœæ
o ucznia i kszta³towanie jego osobowoœci tak, by w przysz³oœci sta³ siê
nowoczesnym obywatelem swej „ma³ej” i „du¿ej” Ojczyzny, a tak-
¿e obywatelem Europy. Atutem szko³y jest miêdzywydzia³owe na-
uczanie drugiego jêzyka obcego, co stwarza ka¿demu uczniowi opty-
malne warunki rozwijania predyspozycji jêzykowych, systematycz-
ny udzia³ m³odzie¿y – z du¿ymi sukcesami – w miêdzynarodowych
i ogólnopolskich turniejach gier decyzyjnych.

W II LO dzia³aj¹ jedyne w Tarnowie klasa psychologiczna z do-
datkowym przedmiotem – elementy wiedzy psychologicznej oraz
klasa dwujêzyczna, doskonale przygotowuj¹ca do matury miêdzy-
narodowej. Jej absolwenci mog¹ otrzymaæ punkty preferencyjne,
staraj¹c siê na wybrane kierunki dobrych szkó³ wy¿szych. Motywu-
jemy uczniów indywidualizuj¹c zajêcia, dostosowuj¹c treœci do po-

II Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Hetmana Jana Tarnowskiego
w ZESPOLE  SZKÓ£
OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH  nr 2
w Tarnowie
ul. Mickiewicza 16
tel. (14) 655-88-95
www.ii-lo.tarnow.pl
lo2@ii-lo.tarnow.pl
sekret2lo@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr Halina Pasternak

Najmniej dzia³a siê tym co siê mówi, wiêcej tym,
co siê robi i najwiêcej kim siê jest.

 Seneka

OFERTA EDUKACYJNA
Planujemy 6 klas I, po 32 uczniów w ka¿dej kasie. Proponowane kla-
sy z rozszerzon¹ ofert¹ programow¹ z:

– historii, wiedzy o spo³eczeñstwie i geografii z dodatkowymi
zajêciami z nauki o prawie i administracji publicznej

– matematyki, informatyki
– jêzyka polskiego i matematyki – oddzia³ dwujêzyczny Pre IB

wstêpny do klasy z programem matury miêdzynarodowej
– j. polskiego, j. angielskiego oraz dodatkowymi zajêciami –

podstawy psychologii
– biologii i chemii
– matematyki i fizyki.
Szko³a dobrze przygotowuje do zdawania egzaminów z jêzyków

obcych – FCE, ACE, DELF. Rozwija wspó³pracê z PWSZ, zw³asz-
cza z Instytutem Romanistyki. Klasa dwujêzyczna jako jedyna w Tar-
nowie przygotowuje do programu matury miêdzynarodowej, w któ-
rym od drugiej klasy uczeñ modeluje swoj¹ œcie¿kê edukacyjn¹, wy-
bieraj¹c po jednym przedmiocie – na poziomie podstawowym lub
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Absolwenci II LO – Szko³y z klas¹ – dobrze wypadaj¹ w rankin-
gach szkó³ ma³opolskich, bez problemu dostaj¹ siê na renomowane
uczelnie, zyskuj¹ dobre przygotowanie do ¿ycia i przysz³ej pracy.

ORGANIZACJA WOLNEGO CZASU
Pamiêtamy o duszy, intelekcie i ciele, uczymy nie tylko podczas

zajêæ lekcyjnych. Od 10 lat dzia³a klub Unii Europejskiej 2-Euro,
uczniowie anga¿uj¹ siê w anglojêzycznym kole teatralnym, informa-
tycznym i innych ko³ach przedmiotowych. Jesteœmy organizatorami
cyklicznych miêdzyszkolnych konkursów literackich, Miêdzyszkol-
nego Konkursu Wiedzy o Kulturze i Jêzyku Krajów Anglojêzycznych,
Miêdzyszkolnego Konkursu Mitologicznego i Filozoficznego.

Uczymy i doskonalimy p³ywanie w klasie pierwszej, dbamy o kon-
dycjê podczas obozu narciarskiego w Krynicy w czasie ferii, oferuje-
my jednodniowe wyjazdy narciarskie, rajdy i wycieczki.

Realizujemy projekty: Bli¿ej siebie – projekt polsko-izraelski pod
patronatem MEN i Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, Przywróciæ
pamiêæ (organizator: Fundacja Ochrony Dziedzictwa ¯ydowskiego),
projekt Wspólne drogi m³odzie¿y polsko-niemieckiej pod patronatem
Fundacji Polsko-niemiecka wspó³praca m³odzie¿y, a przy wspó³pracy
z Centrum Animacji Spo³ecznej Horyzonty – M³odzi i odpowiedzialni
oraz Szko³a globalna (organizator: Ma³opolskie Centrum Doskonale-
nia Nauczycieli ODN). W roku szkolnym 2010/2011 rozpoczêto po-
nown¹ realizacjê projektu Socrates-Comenius.

trzeb uczniowskich, organizujemy ko³a zainteresowañ i zajêcia fa-
kultatywne, umo¿liwiamy uczestniczenie w ¿yciu kulturalnym i sa-
morz¹dowym.

PRACA WYCHOWAWCZA POPRZEZ PATRONA SZKO£Y
Nasz patron – Jan Tarnowski – hetman koronny, wojewoda ruski,

teoretyk obronnoœci to uczestnik walk pod Wiœniowcem w 1512 r.
i zwyciêzca nad armi¹ mo³dawsk¹ pod Obertynem w 1531 r. To funda-
tor szko³y miejskiej, humanista, mecenas kultury i sztuki. Jego cechy:
odwaga, sprawiedliwoœæ, roztropnoœæ, mêstwo, m¹droœæ, gospodar-
noœæ, przedsiêbiorczoœæ, wiernoœæ sobie, niepodleg³oœæ myœli, honor,
zaanga¿owanie w sprawy narodu zobowi¹zuj¹ naszych wychowan-
ków do aktywnoœci spo³ecznej, odpowiedzialnoœci za losy ojczyzny,
stawiania dobra ogó³u ponad w³asne, tak¿e przyjêcia postawy patrio-
tycznej i obywatelskiej oraz kszta³towania swych talentów o osobo-
woœci.

Promujemy jego osobê wspó³pracuj¹c z Fundacj¹ im. Hetmana Ja-
na Tarnowskiego, realizujemy projekt edukacyjny Hetman Jan Tar-
nowski – zas³u¿ony tarnowianin i wielki cz³owiek renesansu, dzia³a-
my w za³o¿onym przez nas Bractwie im. Jana Tarnowskiego.

OSI¥GNIÊCIA SZKO£Y I UCZNIÓW
Nasze osi¹gniêcia w latach 2006-2011 s¹ nastêpuj¹ce:

– finalista Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego (2006/2007)
– finalista Miêdzyszkolnego Konkursu Matematycznego (2006/2007)
– II m. w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Zarz¹dzania Firm¹

MESE (2006)
– finalista Olimpiady z Geografii (2008/2009)
– 2 finalistki Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego (2008/2009)
– 2 laureatów Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH (2008/2009)
– laureaci Miêdzynarodowego Konkursu HP Global Business Chal-

lenge w Brazylii (2009)
– finalista Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (2009/2010)
– finalistka Olimpiady Jêzyka Francuskiego(2009/2010).
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– geografia, jêzyk obcy, wychowanie fizyczne, do klasy z roz-
szerzon¹ ofert¹ programow¹ z geografii i jêzyka angielskiego

– jêzyk obcy, informatyka, biologia, do klasy z rozszerzon¹ ofert¹
programow¹ z jêzyka angielskiego i technologii informacyjnej

– historia, wiedza o spo³eczeñstwie, jêzyk obcy, do klasy z roz-
szerzon¹ ofert¹ programow¹ z jêzyka polskiego, historii i wie-
dzy o spo³eczeñstwie,

a tak¿e za inne osi¹gniêcia odnotowane na œwiadectwie ukoñczenia
gimnazjum.

INFORMACJE O SZKOLE
XIX Liceum Ogólnokszta³c¹ce zosta³o powo³ane 28 lutego 2008 r.

Wesz³o w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 4 w Tarno-
wie. Jego atutem jest wysoki poziom nauczania realizowany na za-
jêciach obowi¹zkowych oraz przedmiotach dodatkowych o atrak-
cyjnym programie.

Szko³a pracuje w systemie jednozmianowym. Uczniowie nie po-
zostaj¹ anonimowi. W ramach obowi¹zkowych godzin dodatkowych
realizujemy szerok¹ ofertê zajêæ rekreacyjno-turystyczno-sportowych,
zajêæ z administracji i marketingu oraz zajêæ z dziennikarstwa, kultu-
roznawstwa i public-realtions.

Dysponujemy doskona³¹ baz¹ dydaktyczn¹ i sportow¹. Pracownie
s¹ wyposa¿one w nowoczesny sprzêt multimedialny. Pe³nowymiaro-
wa hala sportowa zapewnia mo¿liwoœæ prowadzenia rozgrywek na
ka¿dym poziomie. Dodatkowo szko³a posiada kompleks boisk, bie¿-
ni i kortów, si³owniê, dostêp do lodowiska.

Uczniowie mog¹ korzystaæ z bogato wyposa¿onej biblioteki, œwie-
tlicy, sklepiku szkolnego oraz obiadów w sto³ówce szkolnej. Nad zdro-
wiem uczniów czuwa higienistka szkolna. Praca odbywa siê w atmos-
ferze ¿yczliwoœci i wzajemnego poszanowania.

Do szko³y jest ³atwy i dogodny dojazd od ka¿dej strony Tarnowa
i okolic autobusami nr 7 i 14 (przystanek znajduje siê przy szkole).
Charakteryzuje j¹ wysoki poziom bezpieczeñstwa. W budynku znaj-
duje siê monitoring, a w czasie zajêæ lekcyjnych jest niedostêpna dla
niepowo³anych osób.

XIX Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w ZESPOLE  SZKÓ£
OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH  nr 4
w Tarnowie
os. Legionów Henryka D¹browskiego 16
tel./fax (14) 622-43-41, (14) 622-32-21
www.zso4.tarnow.pl
sekretzso4@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr in¿. Tadeusz Ogrodnik

OFERTA EDUKACYJNA
Planujemy nabór do 3 klas pierwszych, o liczebnoœci do 35 osób. Pro-
ponujemy nastêpuj¹ce klasy z rozszerzon¹ ofert¹ programow¹ z:

– geografii i jêzyka angielskiego z dodatkowymi przedmiotami
z zakresu turystyki i rekreacji

– jêzyka angielskiego i technologii informacyjnej oraz zajê-
ciami dodatkowymi z zakresu administracji i marketingu

– jêzyka polskiego, historii i wiedzy o spo³eczeñstwie oraz zajê-
ciami dodatkowymi z zakresu dziennikarstwa, public-relations
i kulturoznawstwa.

Szko³a posiada podpisane umowy o wspó³pracy z Ma³opolsk¹ Wy¿-
sz¹ Szko³¹ Ekonomiczn¹ oraz z Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Zawo-
dow¹ w Tarnowie. Patronat tych szkó³ wy¿szych polega³ bêdzie miê-
dzy innymi na mo¿liwoœci korzystania z zasobów uczelnianych bi-
bliotek i interesuj¹cych uczniów form edukacyjnych przeznaczonych
dla studentów. Absolwenci bêd¹ uzyskiwali preferencje w procesie
rekrutacji na studia. Pracownicy naukowi uczelni prowadziæ bêd¹ za-
jêcia z przedmiotów dodatkowych dla uczniów XIX LO.

KRYTERIA NABORU
O przyjêciu do szko³y decyduje suma punktów za wyniki egza-

minu gimnazjalnego i za oceny na œwiadectwie ukoñczenia gimna-
zjum z jêzyka polskiego oraz przedmiotów:
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ciami w nauce oferujemy uzupe³nianie wiadomoœci na zajêciach wy-
równawczych.

Dla chêtnych przewiduje siê mo¿liwoœæ uczestnictwa w zajêciach
klubu patriotycznego i klubu m³odych Europejczyków, ponadto w ko-
³ach zainteresowañ: aktorsko-teatralnym, turystyczno-rekreacyjnym
mi³oœników origami, dziennikarskim, tanecznym i innych. W liceum
dzia³a Uczniowski Klub Sportowy, oferuje on zajêcia rekreacyjno-
sportowe, wyjazdy na obozy szkoleniowe i turnieje, wyjazdy na narty.

Szko³a umo¿liwia aktywnoœæ w Samorz¹dzie Uczniowskim oraz
w ramach wolontariatu. Stwarza warunki do uczestnictwa w ró¿nych
imprezach szkolnych, dyskotekach, wycieczkach rajdach i ogniskach.
Organizowane s¹ liczne konkursy szkolne i pozaszkolne np. kon-
kurs piosenki obcojêzycznej, kolêd itp. Liceum daje te¿ szanse udzia³u
w licznych projektach unijnych.

Natomiast bliskie s¹siedztwo placówki opiekuñczo-wychowawczej
Stowarzyszenia U Siemachy, umo¿liwia uczniom korzystanie z szero-
kiej gamy zajêæ dodatkowych.

XIX Liceum oferuje pomoc materialn¹ w postaci bezp³atnych obia-
dów i zapomóg losowych z funduszu Rady Rodziców.

OSI¥GNIÊCIA UCZNIÓW
Mimo krótkiego okresu dzia³alnoœci liceum mo¿emy poszczyciæ siê

znacz¹cymi osi¹gniêciami:
– I m. w biegu prze³ajowym w Ma³opolskiej Licealiadzie
– 26 m. w Mistrzostwach Œwiata Word Mountain Running Cham-

pionship na S³owenii
– I m. w ogólnopolskich biegach prze³ajowych w ramach LZS
– III m. w Mistrzostwach Polski w Biegach Górskich Stylem An-

glosaskim
– IV m. w Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y w Sportach Letnich
– III m. w Miêdzynarodowych Mistrzostwach Muaythai – Tajski Boks
– I m. w Ma³opolskich Wiosennych Biegach Prze³ajowych (dziew-

czêta)
– I m. w Ma³opolskich Wiosennych Biegach Prze³ajowych (ch³opcy)
– II m. w Ma³opolskich Jesiennych Biegach Prze³ajowych.

Szko³a przygotowuje absolwentów do podjêcia studiów m.in. na
nastêpuj¹cych kierunkach:

– ekonomia, geodezja, turystyka i rekreacja, kulturoznawstwo,
geografia, geologia, archeologia, gospodarka przestrzenna, fi-
lologia angielska

– administracja, prawo, nauki humanistyczne, nauki spo³eczne,
europeistyka, stosunki miêdzynarodowe, filologia angielska

– filologia polska, dziennikarstwo, historia, nauki spo³eczne, kul-
turoznawstwo, politologia.

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO
Dla uczniów przygotowujemy bogat¹ ofertê zajêæ pozalekcyjnych.

Bêd¹ oni mogli rozwijaæ swoje zainteresowania w ko³ach naukowych,
uczyæ siê dodatkowo jêzyków obcych nie objêtych obowi¹zkowym
programem nauczania. Prowadzone bêd¹ dodatkowe zajêcia przy-
gotowuj¹ce uczniów do egzaminu maturalnego. Dla osób z trudnoœ-
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– technik organizacji reklamy z fotografik¹
– technik technologii drewna z poszerzonym programem aran-

¿acji wnêtrz.
Zarówno w liceum jak i technikum liczebnoœæ uczniów w ka¿dym

oddziale wynosi 32, za wyj¹tkiem klasy integracyjnej. Szko³a Szcze-
panika prowadzi oddzia³y integracyjne. Uczniowie z dysfunkcjami
zdrowotnymi bardzo dobrze czuj¹ siê i pobieraj¹ nauki wraz ze zdro-
wymi rówieœnikami. Klasy te charakteryzuj¹ siê mniejsz¹ liczebnoœ-
ci¹ (do 20 osób, w tym 3-5 uczniów niepe³nosprawnych). Na lekcji
oprócz nauczyciela prowadz¹cego zajêcia jest jeszcze drugi nauczy-
ciel, który pomaga uczniom niepe³nosprawnym w realizacji zajêæ.
Bli¿sze informacje dotycz¹ce oddzia³ów integracyjnych mo¿na uzy-
skaæ w sekretariacie szko³y.

WARUNKI PRZYJÊCIA
O przyjêciu decyduje suma punktów za: wyniki egzaminu gim-

nazjalnego, przeliczenie ocen ze œwiadectwa oraz za dodatkowe osi¹-
gniêcia wpisane na œwiadectwie gimnazjalnym. Szczegó³owe wy-
magania dla kandydatów do poszczególnych oddzia³ów klasowych
znajduj¹ siê na stronie internetowej szko³y.

O SZKOLE
Szko³a powsta³a w 1925 roku. Dziœ kszta³ci siê w niej ponad 700

uczniów. W ci¹gu 85 lat istnienia wielokrotnie zmienia³a i poszerza-
³a profile kszta³cenia wychodz¹c naprzeciw potrzebom rynku pracy.
Obecnie z powodzeniem kszta³ci przysz³ych dziennikarzy, psycho-
logów, aktorów, re¿yserów, informatyków, oficerów policji, przysz-
³ych kreatorów mody, projektantów wnêtrz, wiza¿ystów, specjalis-
tów fotografii i marketingu.

Wp³yw na to ma „magia miejsca”, gdzie siê uczymy. Szko³a mie-
œci siê w secesyjnej kamienicy i mimo nowoczesnego wyposa¿enia
zachowany jest jej zabytkowy, ciep³y charakter z licznymi eklek-
tycznymi detalami i niebanaln¹, piêkn¹ aran¿acj¹ ca³ego budynku.

Pracujemy w systemie jednozmianowym. Po po³udniu jest czas
na fakultety, ko³a zainteresowañ, uzupe³nienie braków wiedzy i umie-
jêtnoœci w ramach spotkañ wyrównawczych.

ZESPÓ£ SZKÓ£
OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH
I TECHNICZNYCH
im. Jana Szczepanika
w Tarnowie
ul. Brodziñskiego 9
tel. (14) 621-83-16
www.zso.tarnow.pl
sekretzsoit@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr Magdalena Siedlik

Nauczycielu – uczniu, znajdŸmy drogê do siebie.

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane typy szkó³, klasy i zawody:

XIV Liceum Ogólnokszta³c¹ce – proponujemy 4 klasy, z rozsze-
rzon¹ ofert¹ programow¹ z:

– j. angielskiego, geografii i informatyki, z zajêciami dodatko-
wymi z dziennikarstwa

– geografii, biologii, j. angielskiego, informatyki, z zajêciami
dodatkowymi psychologii i pedagogiki (klasa integracyjna)

– j. angielskiego, wiedzy o kulturze, geografii i informatyki,
z zajêciami dodatkowymi z teatrologii

– j. angielskiego, geografii, informatyki, z zajêciami dodatko-
wymi z kszta³cenia ogólnopolicyjnego, dyplomacji oraz wspó³-
pracy miêdzynarodowej.

Technikum nr 5 – proponujemy 3 oddzia³y.
4-letnie – zawody:

– technik technologii odzie¿y z elementami projektowania
– kosmetologii i fryzjerstwa
– fototechnik z elementami wzornictwa przemys³owego i mar-

ketingu
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matematycznych, teatralnych, dziennikarskich, marketingu i ekonomii.
Udzia³ w licznych konkursach i przedsiêwziêciach jest œwietnym uzu-
pe³nieniem wiedzy i umiejêtnoœci – przydatnych na egzaminie matural-
nym, na dodatkowych egzaminach na wy¿sze uczelnie, a przede wszyst-
kim w dalszym ¿yciu i pracy zawodowej.

ORGANIZACJA WOLNEGO CZASU
M³odzie¿ od lat anga¿uje siê w przedsiêwziêcia organizowane przez

ZSOiT:
– Sztab WOŒP Szko³y Szczepanika (250 wolontariuszy i organiza-

cja koncertu plenerowy)
– Akcja Flaga narodowa w ka¿dym polskim domu
– Piknik Geograficzny (turniej dla uczniów woj. ma³opolskiego)
– Pokazy mody w Tarnowie, Krakowie, £odzi
– œwi¹teczne kolêdowanie na ulicach Tarnowa
– oprawa uroczystoœci o charakterze patriotycznym np. Rautu Nie-

podleg³oœci.
Du¿e mo¿liwoœci rozwoju stwarza proponowana szeroka gama za-

jêæ pozalekcyjnych, s¹ to m.in.:
– fakultety z wszystkich przedmiotów maturalnych
– warsztaty przedmiotowe  w Krakowie, Bieczu, Krynicy
– ko³a przedmiotowe: matematyczne, m³odych chemików, poloni-

styczne, informatyczne, geograficzne, historyczne, biologiczne,
Dociekliwego Einsteina, plastyczne, dwie grupy jêzykowe (an-
gielska – British Language i niemiecka Deutsch macht SpaB)

– wycieczki przedmiotowe jedno- i dwudniowe po terenie Beskidu
Niskiego, Beskidu S¹deckiego, Pienin, Wy¿yny Krakowsko-Czê-
stochowskiej i Niecki Nidziañskiej (praca badawcza i naukowa
uczniów, umiejêtnoœæ ³¹czenia teorii z praktyk¹)

– wyjazdy jêzykowe do Niemiec, Czech i na S³owacjê do partner-
skich szkó³ w Bad Berce, Vizivicach i Preszowie)
Uczniowie Technikum nr 5 maj¹ mo¿liwoœæ uczestnictwa w licz-

nych, bezp³atnych kursach, daj¹cych kwalifikacje komputerowe,
biurowe, ma³ej ksiêgowoœci, bran¿owego jêzyka angielskiego, pra-
wa jazdy itp., zgodnie z zainteresowaniem.

Jesteœmy szko³¹ bezpieczn¹ i przyjazn¹, w której nie ma przemo-
cy, przejawów agresji i wandalizmu. Woln¹ od  narkotyków i pato-
logii. Cechuje j¹ sprzyjaj¹cy uczniom klimat. Higienistka szkolna
dba o zdrowie naszych wychowanków a obiekt jest monitorowany.
Posiadamy internat – bardzo dobrze wyposa¿ony – w którym panu-
je mi³a i rodzinna atmosfera, a mieszkañcy maj¹ idealne warunki do
nauki oraz rozwoju zainteresowañ. Dysponujemy sto³ówk¹ i sklepi-
kiem szkolnym, gdzie uczniowie mog¹ zjeœæ smaczne œniadanie i obiad.
Jesteœmy równie¿ szko³¹ opiekuñcz¹. Problem bezrobocia, choroby,
czy trudnoœci rodzinne dotknê³y niektórych naszych uczniów i ich ro-
dziny. Staramy siê wspieraæ wszystkich organizuj¹c ró¿ne formy po-
mocy.

W szkole funkcjonuj¹:
– radiowêze³ szkolny, który umila czas muzyk¹, przekazuje ko-

munikaty i ¿yczenia
– klub Zak¹tek, gdzie ka¿dy mo¿e kupiæ œniadanie, coœ s³odkiego
– biblioteka, posiadaj¹ca bogat¹ i ró¿norodn¹ ofertê wydawnicz¹

oraz w³asn¹ pracowniê multimedialn¹
– aula szkolna, w której odbywaj¹ siê uroczystoœci, spektakle itp.
Dogodna lokalizacja szko³y w centrum Tarnowa sprawia, ¿e w na-

szym mieœcie czujemy siê jak u siebie.

PRACA WYCHOWAWCZA POPRZEZ PATRONA SZKO£Y
Patronem naszej placówki jest wybitny konstruktor Jan Szczepa-

nik, znany w œwiecie jako autor wielu wynalazków w dziedzinie foto-
grafii i filmu, telewizji i przemys³u w³ókienniczego. Jest on zwi¹zany
z Tarnowem, gdzie mieszka³ wraz z rodzin¹. Postaæ Jana Szczepanika
stanowi dla uczniów przyk³ad charyzmatycznego podejœcia do pracy,
uczciwoœci i skromnoœci. Utrwalaj¹c pamiêæ o wielkim wynalazcy
organizujemy: Konkurs Wiedzy o Janie Szczepaniku, Dni Jana Szcze-
panika,  Rajd Szczepanika i Turniej Szczepanika.

OSI¥GNIÊCIA SZKO£Y I UCZNIÓW
Uczniowie naszej szko³y osi¹gaj¹ sukcesy w krajowych i miêdzy-

narodowych konkursach plastycznych, literackich, informatycznych,
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ZESPÓ£ SZKÓ£
BUDOWLANYCH
w Tarnowie
ul. Legionów 15
tel. (14) 621-81-00, (14) 621-35-66
www.zsb.tarnow.pl
sekretzsb@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr Ludwik Chruœciel

Buduj swoj¹ przysz³oœæ na trwa³ym fundamencie.

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane typy szkó³, klasy i zawody o planowanej liczebnoœci ka¿-
dego oddzia³u 26-30 uczniów:

XVII Liceum Ogólnokszta³c¹ce – 2 klasy z rozszerzon¹ ofert¹ pro-
gramow¹ z:

– historii, wiedzy o spo³eczeñstwie, j. angielskiego, zajêcia do-
datkowe: historia i organizacja pracy policji, nauka sztuk walk
i samoobrony

– matematyki, fizyki z astronomi¹, jêzyka angielskiego, zajê-
cia dodatkowe: rysunek z histori¹ architektury.

Technikum nr 7 – planuje siê 9 oddzia³ów, zawody:
– technik budownictwa (3 oddzia³y)
– technik geodeta
– technik urz¹dzeñ sanitarnych
– technik drogownictwa
– technik gazownictwa
– technik sztukatorstwa
– technik kamieniarstwa artystycznego.

Szko³a im. J. Szczepanika  sprzyja rozwojowi zainteresowañ m.in.
poprzez rajdy, wycieczki, ko³a. Od wielu lat dzia³aj¹ w niej:

– Szkolny Klub Turystyki Górskiej Amonit
– Klub M³odego Geniusza
– Grupa Teatralna Hamlet (premiery m.in. Dziady cz. II i III,

Romeo i Julia, Œwiêtoszek)
– M³odzie¿owy Klub Wolontariusza
– Ko³o M³odzie¿owych Liderów
– Pracownia Projektantów Mody i Szko³a Modelek
– Ko³o M³odego Edytora Vide Supra!, aktywnie dzia³aj¹ce w me-

diach lokalnych i wydaj¹ce w³asn¹ gazetkê
– Pracownia Fotograficzna
– szkolny radiowêze³.
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O SZKOLE
Zespó³ Szkó³ Budowlanych w Tarnowie to najlepsza w regionie

placówka kszta³c¹ca w zawodach bran¿y budowlanej. Jest szko³¹ no-
woczesn¹ z ponad 50-letnim doœwiadczeniem.

Integraln¹ czêœci¹ programu nauczania technikum oraz zasadni-
czej szko³y zawodowej jest praktyczna nauka zawodu, której reali-
zacj¹ zajmuj¹ siê Warsztaty Szkolne. Ma³e grupy, 8-10-osobowe, s¹
prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli zawodu, czêsto
naszych absolwentów. W wyposa¿eniu Warsztatów Szkolnych znaj-
duje siê niezbêdny sprzêt, potrzebny do wykonywania prac budow-
lanych zgodnych z oferowanymi profilami kszta³cenia.

W ZSB prowadzimy zajêcia teoretyczne i praktyczne przy wspó³-
pracy z firmami bran¿y budowlanej, promuj¹cymi nowoczesne tech-
nologie i materia³y. Szko³a posiada bogato rozwiniêt¹ bazê lokalow¹,
techniczn¹ i dydaktyczn¹: klaso-pracownie, pracownie komputero-
we, salê gimnastyczn¹, si³owniê, stanowiska do praktycznej nauki
zawodu zorganizowane wg standardów egzaminacyjnych Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej.

Szko³a zapewnia:
– pe³ne wsparcie pedagogiczne i pomoc psychologiczn¹,
– sta³¹ opiekê medyczn¹ pielêgniarek szkolnych,
– mo¿liwoœæ korzystania ze œwietlicy, biblioteki i czytelni szkolnej,
– nagrody pieniê¿ne dla uczniów z najwy¿sz¹ œredni¹ ocen,
– bezpieczne warunki nauki i pobytu w szkole (monitoring),
– praktyki zawodowe i zajêcia praktyczne.

OSI¥GNIÊCIA SZKO£Y I UCZNIÓW
Jesteœmy najlepszym zespo³em szkó³ ponadgimnazjalnych w Tar-

nowie (ranking tygodnika „Rzeczpospolita” 2008). O wysokim po-
ziomie kszta³cenia œwiadcz¹ sukcesy uczniów w olimpiadach i kon-
kursach. Umiejêtnoœci uczniów z przedmiotów zawodowych spraw-
dzaj¹ siê w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejêtnoœci Budowlanych. Ka¿-
dego roku, w eliminacjach okrêgowych i centralnych nasi uczniowie
zdobywaj¹ tytu³y laureatów i finalistów (w 2010 r. – 7 miejsce), od-
nosz¹ równie¿ sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. Uczniowie
„budowlanki” z najwy¿sz¹ œredni¹ ocen otrzymuj¹ nagrody pieniê¿-

Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 5 – planuje siê 10 oddzia³ów,
3-letnia – zawody:

– technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie
– monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych
– murarz
– cieœla
– dekarz
– stolarz
– kamieniarz
– monter instalacji gazowych.

2-letnia – zawody:
– posadzkarz
– malarz – tapeciarz
– betoniarz – zbrojarz.

Liczebnoœæ ka¿dego oddzia³u wynosi od 26-30 uczniów.

Szko³a zapewnia praktyki zawodowe dla wszystkich kierunków i ty-
pów szkó³. Wyró¿niaj¹cy siê uczniowie odbywaj¹ praktyki w Niem-
czech i na S³owacji w ramach programu Leonardo da Vinci.

WARUNKI PRZYJÊCIA
O przyjêciu do szko³y decyduje suma punktów obliczanych: za

wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz za oceny na œwiadectwie ukoñ-
czenia gimnazjum z czterech zajêæ edukacyjnych:

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
klasa z programem policyjno-prawny: j. polski, jêzyk obcy, informaty-
ka, historia lub wiedza o spo³eczeñstwie (ocena wy¿sza)
klasa z programem architektonicznym: j. polski, jêzyk obcy, informa-
tyka, matematyka lub fizyka (ocena wy¿sza).

Technikum nr 7
j. polski, jêzyk obcy, informatyka, matematyka lub fizyka (ocena
wy¿sza)

Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 5
j. polski, jêzyk obcy, informatyka, matematyka
ponadto za inne osi¹gniêcia na œwiadectwie ukoñczenia gimnazjum.
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ne oraz stypendia Prezesa Rady Ministrów i Polskiej Izby Przemys³o-
wo-Handlowej Budownictwa. Nasi uczniowie osi¹gaj¹ wysokie wyni-
ki sportowe na zawodach ogólnopolskich, mistrzostwach wojewódz-
kich i miejskich.

Nauka w technikum i ZSZ koñczy siê zewnêtrznym egzaminem
potwierdzaj¹cym kwalifikacje zawodowe. Po zdaniu egzaminu za-
wodowego uczniowie otrzymuj¹ Dyplom Potwierdzaj¹cy Kwalifi-
kacje Zawodowe, który jest Europassem tzn. uprawnia do podjêcia
pracy w zawodzie na terenie ca³ej Unii Europejskiej. Du¿ym zainte-
resowaniem ciesz¹ siê utworzone przed trzema laty klasy: technik
geodeta i LO – klasa z programem policyjno-prawnym. Koñcz¹c na-
sz¹ szko³ê uczniowie uzyskuj¹ mo¿liwoœæ kontynuowania nauki na
uczelniach wy¿szych w kraju i zagranic¹ lub uruchomienia w³asnej
dzia³alnoœci gospodarczej.

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO
Szko³a realizuje projekty wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹

w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki: Krok wy¿ej, krok
dalej – w ramach którego prowadzone s¹ dodatkowe zajêcia przygoto-
wuj¹ce do matury (z jêzyka angielskiego, niemieckiego, matematyki
i fizyki) i egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe, Diament
– celem którego jest rozwijanie zainteresowañ uczniów uzdolnionych
w zakresie matematyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych,
jêzyka angielskiego i przedsiêbiorczoœci oraz Modernizacja Kszta³ce-
nia Zawodowego w Ma³opolsce – celem projektu jest podniesienie kom-
petencji zawodowych uczniów, uzyskanie przez nich dodatkowych
kwalifikacji i umiejêtnoœci, doposa¿enie szkó³ w nowoczesny sprzêt do
zajêæ praktycznych. W ramach projektu prowadzone s¹ darmowe kur-
sy dla naszych uczniów m.in. AutoCAD, fotogrametrii, obs³ugi odbior-
ników satelitarnych, obs³ugi ³adowarko-koparki, obs³ugi rusztowañ
z uprawnieniem, brukarstwa – kamieniarstwa, obs³ugi lekkiego sprzê-
tu, tynków maszynowych i inne.

Oferta ZSB w zakresie organizacji czasu wolnego jest bardzo sze-
roka. Uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ uczestnictwa w zajêciach pozalek-
cyjnych w ramach Programu Edukacji Budowlanej, we wspó³pracy
z firmami budowlanymi – przysz³ymi pracodawcami oraz Polskim

Zwi¹zkiem In¿ynierów i Techników Budownictwa. Dodatkowo od-
bywaj¹ siê zajêcia wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów oraz
nauka jêzyków obcych na ró¿nych poziomach zaawansowania. Or-
ganizowane s¹ konkursy przedmiotowe oraz turnieje i imprezy spor-
towe w ró¿nych dyscyplinach, wyjazdy na narty, rajdy, itp. W ramach
zajêæ szkolnych odbywaj¹ siê wycieczki przedmiotowe, wyjœcia do
teatru, kina, muzeum, na wystawy. Organizowane s¹ ciekawe wycieczki
klasowe, ogniska i dyskoteki. Cyklicznymi imprezami w ZSB s¹: Pa-
cowanie, Budowagary, Budo-Piknik, a tak¿e walentynki, wigilie kla-
sowe, itp. Ponadto w szkole dzia³aj¹ kluby: PCK, HDK, PTTK, klub
europejski, oraz ko³a zainteresowañ: teatralne i strzeleckie. Ucznio-
wie aktywnie uczestnicz¹ w akcjach wolontariatu: Góra Grosza, WOŒP,
PKPS, Sprz¹tanie Œwiata, Ca³a Polska czyta Dzieciom.
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Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 3 – planuje siê 3 oddzia³y
3-letnia, zawody:

– sprzedawca
– kucharz ma³ej gastronomii
– cukiernik.
W szkole jest mo¿liwoœæ przygotowania do zdawania egzami-

nów z j. angielskiego i niemieckiego potwierdzonych certyfikatami;
uzyskania dodatkowych kwalifikacji równie¿ potwierdzonych cer-
tyfikatami na kursach m.in. baristów, barmañskim, carvingu, obs³u-
gi kas fiskalnych, obs³ugi ksiêgowoœci ma³ej firmy oraz udzia³u
w zajêciach dodatkowych wyrównawczych z matematyki i jêzyków
obcych.

Propozycje dla uczniów szczególnie uzdolnionych kierunkowo,
artystycznie, z trudnoœciami to: praca zindywidualizowana w zakre-
sie kszta³towania postaw przedsiêbiorczych, mened¿erskich, huma-
nistycznych, rozwijania umiejêtnoœci stosowania nowoczesnych tech-
nik cyfrowych i informatycznych przy równoczesnym pog³êbianiu
wra¿liwoœci artystycznej m³odzie¿y.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Kandydaci ubiegaj¹cy siê o przyjêcie do liceum i technikum po-

winni uzyskaæ co najmniej 60 punktów w postêpowaniu kwalifika-
cyjnym – suma punktów: wyników egzaminu gimnazjalnego, z prze-
liczenia ocen na œwiadectwie ukoñczenia gimnazjum z przedmiotów
j. polski, matematyka, historia, geografia, z osi¹gniêæ konkursowych
i innych ustalonych przez Kuratora Oœwiaty. Próg punktowy nie doty-
czy Zasadniczej Szko³y Zawodowej. Szczegó³y w informatorze.

O SZKOLE
Zespó³ Szkó³ Ekonomiczno-Gastronomicznych jest kontynuatorem

Krajowej Szko³y Kupieckiej o 100-letniej tradycji, co procentuje du-
¿ym doœwiadczeniem w zakresie kszta³cenia i wychowania.

Wyró¿niaj¹ nas wysokie wyniki osi¹gane przez naszych absolwen-
tów na egzaminach zewnêtrznych a szczególnie na egzaminach po-
twierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe. Posiadamy bardzo dobrze
wyposa¿one w sprzêt techniczny i urz¹dzenia audiowizualne pracow-

ZESPÓ£ SZKÓ£
EKONOMICZNO-
GASTRONOMICZNYCH
im. Józefa Pi³sudskiego
w Tarnowie
ul. Bema 9/11
tel./fax: (14) 636-10-76,
tel. (14) 636-10-77 (14) 636-10-78
www.zseg.tarnow.pl
zseg@zseg.tarnow.pl
dyrzseg@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr Jerzy Feret

Kto nie szanuje i nie ceni swej przesz³oœci,
nie jest godzien szacunku teraŸniejszoœci ani prawa do przysz³oœci.

Józef Pi³sudski

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane typy szkó³, klasy i zawody, liczebnoœæ ka¿dego oddzia-
³u 32 uczniów:

XIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce – planowana 1 klasa z rozszerzon¹
ofert¹ programow¹ z jêzyka angielskiego i geografii oraz dodat-
kowymi zajêciami obejmuj¹cymi podstawy przedsiêbiorczoœci z ele-
mentami marketingu i zarz¹dzania.

Technikum nr 3 – planuje siê 11 oddzia³ów, zawody:
– technik ekonomista (2 oddzia³y)
– technik handlowiec
– technik hotelarstwa (2 oddzia³y)
– technik obs³ugi turystycznej
– kucharz (2 oddzia³y)
– technik ¿ywienia i gospodarstwa domowego (2 oddzia³y)
– kelner.
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we oraz zawody pokrewne w UE. S¹ przygotowani do zorganizowa-
nia i prowadzenia w³asnej firmy. Absolwenci Zasadniczej Szko³y Za-
wodowej nr 3 uzyskuj¹ wykszta³cenie zawodowe. Szczegó³owe in-
formacje dotycz¹ce miejsc zatrudnienia po zdobyciu konkretnych
zawodów i okreœlenie zawodów pokrewnych dla nich znajduj¹ siê
w ofercie na naszej stronie internetowej oraz w informatorze szko³y.

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO
Rozwijanie zainteresowañ, pasji i uzdolnieñ uczniów stanowi atut

naszej szko³y. Oferujemy nieodp³atne zajêcia pozalekcyjne m.in. w:
– ko³ach: turystycznym, multimedialnym, dziennikarskim, jêzy-

ków obcych, Honorowych Dawców Krwi/PCK, ratownictwa
przedmedycznego, mi³oœników poezji, strzelectwa sportowego
i sekcjach sportowych

– Katolickim Stowarzyszeniu M³odzie¿y
– Szkolnej Gie³dzie Papierów Wartoœciowych
– udzia³ w projektach unijnych, np. m³odzie¿ mo¿e uczestniczyæ

w bezp³atnych kursach w ramach projektu Modernizacja kszta³-
cenia zawodowego w Ma³opolsce, uzyskuj¹c dodatkowe kwa-
lifikacje.

nie zawodowe i ogólne, a tak¿e dogodne dla doje¿d¿aj¹cych usytu-
owanie szko³y. Uczniowie odbywaj¹ praktyki zawodowe w znanych
firmach, instytucjach, urzêdach, restauracjach i hotelach. W szkole
panuje w³aœciwa atmosfera wychowawcza i ¿yczliwy stosunek do ucz-
nia, który nie jest anonimowy.

Nasze dodatkowe atuty to: bezpieczeñstwo (monitoring), pomoc
pedagogiczna, psychologiczna, medyczna, sto³ówka szkolna, pomoc
finansowa Rady Rodziców w trudnej sytuacji materialnej, ponadto
zajêcia na basenie i si³owni.

PRACA WYCHOWAWCZA POPRZEZ PATRONA SZKO£Y
 Patronem szko³y jest Józef Pi³sudski (1867-1935), patriota, dzia-

³acz niepodleg³oœciowy, polityk, m¹¿ stanu, twórca Legionów Pol-
skich w czasie I wojny œwiatowej, twórca niepodleg³ego pañstwa
polskiego. Jego cechy charakteru takie jak patriotyzm, niez³omnoœæ,
stanowczoœæ i odpowiedzialnoœæ stawiane s¹ jako przyk³ad i wzór
do naœladowania. Szko³a uczy tak¿e tolerancji i odpowiedzialnoœci
za drugiego cz³owieka, rozwija osobowoœæ, poczucie solidarnoœci
oraz wzajemnej pomocy.

OSI¥GNIÊCIA SZKO£Y I UCZNIÓW
Znacz¹ce s¹ sukcesy regionalne i ogólnopolskie naszych uczniów

w Ogólnopolskiej Szkolnej Internetowej Grze Gie³dowej, Ogólnopol-
skim Konkursie z zakresu Rachunkowoœci, Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie o ¯ywieniu oraz innych konkursach gastronomicznych i ekono-
micznych, w zawodach sportowych, strzelectwie sportowym, konkur-
sach recytatorsko-literackich, historycznych itp.

W 2007 r. szko³a uzyska³a presti¿owe wyró¿nienie w XI Ogólno-
polskim Konkursie Europrodukt w kategorii Inicjatywa edukacyjna
za realizacjê projektu jêzykowego Socrates-Comenius.

Absolwenci XIII Liceum Ogólnokszta³c¹cego uzyskuj¹ wykszta³-
cenie œrednie ogólne i s¹ przygotowani do podjêcia studiów lub nauki
w szko³ach policealnych. Absolwenci Technikum nr 3 uzyskuj¹ wy-
kszta³cenie œrednie ogólne i zawodowe, mog¹ uzyskaæ dyplom po-
twierdzaj¹cy kwalifikacje w zawodzie (tytu³ zawodowy) oraz suple-
ment do dyplomu w jêzyku obcym opisuj¹cy kompetencje zawodo-
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– ogrodnik
– kucharz ma³ej gastronomii.

Szko³a przygotowuje uczniów do egzaminów maturalnych z j. an-
gielskiego, j. niemieckiego i egzaminów zawodowych oraz pomaga
uczniom z trudnoœciami w nauce.

O SZKOLE
Zespó³ Szkó³ Ekonomiczno-Ogrodniczych to szko³a o 130-letniej

tradycji. Mieœci siê w dzielnicy Gumniska, w zabytkowym pa³acu na-
le¿¹cym kiedyœ do rodziny ksi¹¿¹t Sanguszków – za³o¿ycieli szko³y.
Pa³ac wraz rozci¹gaj¹cym siê wokó³ piêknym parkiem tworz¹ niepo-
wtarzalny klimat, co jest dodatkowym estetycznym walorem szko³y.

Profesjonalna kadra gwarantuje wysoki poziom kszta³cenia, czego
dowodem s¹ dobre wyniki egzaminów zewnêtrznych, natomiast wie-
dza i doœwiadczenie pedagogiczne s¹ gwarantem dobrej organizacji
procesu wychowania.

Dodatkowymi atutami szko³y s¹: jednozmianowy system nauki,
mo¿liwoœæ korzystania z zajêæ pozalekcyjnych, dzia³aj¹ce ko³a zain-
teresowañ, mo¿liwoœæ odbywania praktyk zawodowych w renomo-
wanych firmach, opieka pedagogiczna, psychologiczna oraz pielêg-
niarska, indywidualne podejœcie do ka¿dego ucznia, bardzo dobre
relacje pomiêdzy uczniami a nauczycielami oparte na szacunku i po-
rozumieniu, rozwijanie estetyki, poprzez umo¿liwienie uczestnictwa
w kole teatralnym, wycieczkach kulturalnych, wystawach i konkur-
sach, atrakcyjne zajêcia sportowe i rekreacyjne (SKS, wycieczki turys-
tyczne, górskie, krajoznawcze, rowerowe), organizacja ró¿nego ro-
dzaju imprez, konkursów, wystaw, akcji charytatywnych itp., a tak¿e
brak wystêpowania zjawisk patologicznych – agresji, przemocy, nar-
komanii.

Ceni¹c indywidualnoœæ i podmiotowoœæ ka¿dego ucznia oraz za-
pewniaj¹c wszechstronne mo¿liwoœci kszta³cenia, szko³a stwarza
uczniom dogodny klimat do rozwijania indywidualnych pasji i zain-
teresowañ.

Zespó³ Szkó³ Ekonomiczno-Ogrodniczych posiada bardzo dobr¹
bazê dydaktyczn¹. Sale lekcyjne s¹ przestronne, wygodne, dobrze wy-

ZESPÓ£ SZKÓ£
EKONOMICZNO-
OGRODNICZYCH
im. Tadeusza Koœciuszki
w Tarnowie
ul. Sanguszków 28
tel./fax. (14) 622-00-75
www.zseo-tarnow.neostrada.pl
zseo_tarnow@o2.pl
sekretzseg@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr in¿. Jerzy Soko³a

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane typy szkó³, klasy i zawody, liczebnoœæ ka¿dego od-
dzia³u 32 uczniów:

XV Liceum Ogólnokszta³c¹ce – planowana 1 o kierunku hotelar-
sko-turystycznym klasa z rozszerzon¹ ofert¹ programow¹ z j. an-
gielskiego i geografii.

Technikum nr 9 – planuje siê 10 oddzia³ów, zawody:
– technik handlowiec
– technik kelner
– technik obs³ugi turystycznej
– technik hotelarstwa
– technik ekonomista
– technik architektury krajobrazu
– technik ¿ywienia i gospodarstwa domowego
– technik ogrodnik
– technik mechanizacji rolnictwa
– technik leœnik.

Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 7 – planuje siê 2 oddzia³y
2-letnia – zawody:



Informator na rok szkolny 2011/2012 Informator na rok szkolny 2011/2012

82 83

Absolwenci naszej szko³y maj¹ poczucie odpowiedzialnoœci za
w³asny rozwój oraz potrafi¹ zaplanowaæ swoj¹ przysz³oœæ. Potrafi¹
sami zdobywaæ i przetwarzaæ potrzebn¹ wiedzê, znaj¹ jêzyki obce,
dziêki czemu potrafi¹ komunikowaæ siê w œwiecie. S¹ przygotowani
do studiowania, szanuj¹ siebie i drugiego cz³owieka.

ORGANIZACJA WOLNEGO CZASU
Poza lekcjami i zajêciami w ko³ach zainteresowañ uczniowie Ze-

spo³u Szkó³ Ekonomiczno-Ogrodniczych, maj¹ mo¿liwoœæ realizowaæ
swoje pasje w ró¿nych formach, imprezach i konkurach. Zaintereso-
wania aktorskie mog¹ realizowaæ, bior¹c udzia³ w regularnie wysta-
wianych spektaklach szkolnego teatru. Od dwunastu lat organizowa-
ne jest Dyktando Ortograficzne O z³ote pióro, które – odbywaj¹c siê
pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa – jest imprez¹ o zasiêgu
regionalnym.

W ka¿dym roku organizowane jest Forum Europejskie Szkó³ Zie-
mi Tarnowskiej oraz propozycje o charakterze lokalnym lub wewn¹trz-
szkolnym, czyli Festiwal Europejski, konkursy: Najlepszy Anglista
i Najlepszy Germanista, konkurs ekologiczny, tañca dyskotekowego
i rywalizacje sportowe klas. Szko³a zajmuje siê równie¿ na szerok¹
skalê wolontariatem, uczniowie anga¿uj¹ siê w akcje, takie jak: WOŒP,
Przemów ludzkim gestem, Góra grosza, Wszystkie dzieci s¹ kochane,
Pomó¿ i ty.

Uczniowie uzdolnieni mog¹ liczyæ na indywidualny tryb przygo-
towañ do olimpiad i konkursów przedmiotowych, a swoje zaintereso-
wania mog¹ rozwijaæ na zajêciach kó³: turystycznych, strzeleckich,
sportowych, internetowych, ekonomicznych, ekologicznych i oby-
watelskich.

posa¿one w pomoce naukowe. Zarówno obszerne hole, jak i oto-
czenie szko³y zapewniaj¹ bardzo dobre warunki do rekreacji pod-
czas przerw. Szko³a jest bezpieczna, wyposa¿ona w monitoring ze-
wnêtrzny i wewnêtrzny, zaœ teren parku jest praktycznie wolny od
ruchu samochodowego.

Szko³a posiada nowoczesn¹ bazê informatyczn¹, na któr¹ sk³a-
daj¹ siê trzy pracownie komputerowe oraz czytelnia z dostêpem do
Internetu. W szkole korzysta siê z nowoczesnych technologii, rzut-
ników multimedialnych, skanerów, itp. Wysoko wykwalifikowana
kadra nauczycielska, któr¹ w wiêkszoœci stanowi¹ nauczyciele dy-
plomowani, zapewnia doskona³e przygotowanie do egzaminu ma-
turalnego i zawodowego.

Dla uczniów organizowana jest pomoc finansowa w formie ró¿-
nego rodzaju stypendiów.

PATRON SZKO£Y
Patronem ZSEO jest Tadeusz Koœciuszko – polski i amerykañski

bohater narodowy. Jako wzorzec osobowy polskiego patriotyzmu sta-
nowi przyk³ad pozytywnych postaw, które s¹ wykorzystywane w pracy
wychowawczej szko³y. Zwi¹zanym z jego postaw¹ elementem wy-
ró¿niaj¹cym szko³ê w pejza¿u tarnowskich placówek edukacyjnych
s¹ organizowane imprezy patriotyczne z udzia³em przedstawicieli or-
ganizacji patriotycznych i kombatanckich.

OSI¥GNIÊCIA SZKO£Y, UCZNIÓW
W ogólnopolskim rankingu tygodnika „Rzeczpospolita” szkó³ po-

nadgimnazjalnych w roku 2010 w województwie ma³opolskim szko-
³a zajê³a XXVI miejsce, a I w Tarnowie w kategorii zespo³ów szkó³
zawodowych.

Uczniowie kszta³c¹cy siê w ZSE-O bior¹ udzia³ w licznych kon-
kursach miêdzyszkolnych, olimpiadach przedmiotowych, sportowych
oraz organizuj¹ wystawy na terenie szko³y i poza ni¹. Dziêki sukcesom
odnoszonym przez uczniów szko³a systematycznie zajmuje coraz wy¿-
sz¹ lokatê w rankingach szkó³ zawodowych, nie tylko miasta Tarnowa,
ale i Ma³opolski. Uczniowie aktywnie dzia³aj¹ te¿ jako wolontariusze
przy ró¿nego rodzaju inicjatywach, akcjach czy przedsiêwziêciach.
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– elektryk
– mechanik pojazdów samochodowych
– fryzjer (zajêcia praktyczne w szkole)
– monter izolacji przemys³owych – pracownik m³odociany (za-

jêcia praktyczne w zak³adzie pracy Termoizolacja – Kaefer S.A.).
Szko³a zapewnia zajêcia praktyczne dla wszystkich zawodów.

Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych – 2-letnie,
planowana jest 1 klasa z liczebnoœci¹ 32 uczniów:

– klasa ogólna z poszerzon¹ ofert¹ programow¹ z j. polskiego
i j. angielskiego.

WARUNKI PRZYJÊCIA
W trakcie naboru do obu klas sportowych zostanie przeprowadzo-

ny sprawdzian okreœlaj¹cy predyspozycje kandydata do nauki w tych
klasach. Do udzia³u w sprawdzianie przyjêcia do klasy sportowej wy-
magana jest pisemna zgoda rodziców. Sprawdzian odbêdzie siê w dniu
6 czerwca 2011 r. o godzinie 9.00 w hali sportowej przy ulicy Che-
micznej 2. Warunki przeprowadzenia sprawdzianu opisane s¹ na stro-
nie internetowej szko³y.

Kandydaci do technikum i zasadniczej szko³y zawodowej sk³adaj¹
orygina³ zaœwiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazañ zdrowot-
nych do kszta³cenia w zawodzie. Stosowny formularz kandydat otrzy-
ma w sekretariacie szko³y.

O SZKOLE
W roku 2008 obchodziliœmy jubileusz 50 lat istnienia naszej Szko-

³y. Jesteœmy placówk¹ znan¹ na terenie Tarnowa i okolic.
Proponujemy ciekaw¹ i owocn¹ przygodê edukacyjn¹. Lata nau-

ki spêdzone w naszej szkole nie bêd¹ stracone. U nas znajdzie siê
miejsce dla wszystkich. Jeœli nie macie sprecyzowanych zaintereso-
wañ zawodowych – mo¿ecie podj¹æ naukê w liceum ogólnokszta³-
c¹cym w klasach sportowych lub w klasie ogólnej. Podoba Ci siê
nauka konkretnego zawodu – mo¿esz j¹ rozpocz¹æ w technikum.
Chcecie szybko zdobyæ zawód – mo¿ecie rozpocz¹æ naukê w za-

ZESPÓ£ SZKÓ£ LICEALNYCH
I ZAWODOWYCH nr 1
im. Tadeusza Zwis³ockiego
w Tarnowie
ul. Kwiatkowskiego 17
tel. (14) 636-08-10
www.zsliz1.tarnow.pl
sekretzsliz1@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr in¿. Andrzej Rzeszutko

Przeszkody s¹ na to by je usuwaæ, dodaj¹ tylko bodŸca
w silniejszym d¹¿eniu do raz wytkniêtego celu

Tadeusz Zwis³ocki

 OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane typy szkó³, klasy i zawody:

IX Liceum Ogólnokszta³c¹ce – planowane s¹ 4 oddzia³y:
– klasa ogólna z poszerzon¹ ofert¹ programow¹ z j. polskiego,

j. angielskiego i wiedzy o kulturze – 32 uczniów
– klasa sportowa (pi³ka no¿na i futsal) z poszerzon¹ ofert¹ pro-

gramow¹ z j. polskiego, j. angielskiego i biologii – 25 uczniów
– klasa ogólna z poszerzon¹ ofert¹ programow¹ z jêzyka polskie-

go, jêzyka angielskiego i wiedzy o spo³eczeñstwie – 32 uczniów
– klasa ogólna z poszerzon¹ ofert¹ programow¹ z jêzyka pol-

skiego, jêzyka angielskiego i wiedzy o kulturze – 32 uczniów.

Technikum nr 11 – planowane s¹ 3 oddzia³y, po 32 uczniów w ka¿-
dym, 4-letnie – zawody:

– technik pojazdów samochodowych
– technik us³ug fryzjerskich (pracownie fryzjerskie w szkole)
– technik mechanik, specjalizacja spawalnictwo.

Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 1 – planowane jest 5 oddzia³ów,
po 32 uczniów w ka¿dym, 3-letnia – zawody:

– œlusarz
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– Szko³a pomaga w poszukiwaniu odpowiedzi o sens ¿ycia, o przysz-
³oœæ, wskazuj¹c na rzeteln¹ pracê i uczciwoœæ jako wartoœci pro-
wadz¹ce do realizacji przyjêtych celów.

– Nauczyciele i pracownicy szko³y oraz uczniowie tworz¹ w so-
bie postawê dialogu, a w szkole powstaje klimat dialogu.

OSI¥GNIÊCIA SZKO£Y I UCZNIÓW
Nasi wychowankowie zdobywaj¹ wiele nagród i wyró¿nieñ w ró¿-

nych obszarach aktywnoœci. Do najwa¿niejszych zaliczamy:
– II i III miejsca w rejonie we wspó³zawodnictwie Szkolnego Ko³a

Honorowych Dawców Krwi
– Wyró¿nienie Senatu RP dla Paw³a Nalepki za esej Spo³eczeñstwo

nieobywatelskie – przyczyny niskiej frekwencji w Twoim regionie
– III m. Piotra Kalemby w rozgrywanych w Kopenhadze Mistrzo-

stwach Europy w zawodzie monter izolacji
– III m. w finale Konkursu Wiedzy o UJ Sebastiana Stelmacha
– I m. w Ogólnopolskim Turnieju Pi³ki No¿nej im. Marka Stasiew-

skiego
– zwyciêstwa w zawodach lekkoatletycznych (biegi prze³ajowe, biegi

krótkie i d³ugie, skok w dal, rzut kul¹, biegi sztafetowe) w licealia-
dach oraz na szczeblu wojewódzkim

– wyjazd ucznia Andrzeja Pó³koszka do Parlamentu Europejskiego
w Brukseli jako nagroda za zwyciêstwo w teœcie o Unii Europej-
skiej

– medalowe miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y
w Sportach Letnich i miêdzynarodowych zawodach lekkoatle-
tycznych Polski Micha³a Knapika (bieg na dystansie 800 m).

ORGANIZACJA WOLNEGO CZASU
Do dyspozycji uczniów stawiamy zestaw zajêæ pozalekcyjnych roz-

wijaj¹cych wiedzê i umiejêtnoœci z ró¿nych przedmiotów, cykl zajêæ
sportowych, pracê w kole plastycznym i muzycznym, zajêcia w pra-
cowniach internetowych, wyjazdy na narty, wycieczki piesze i rowero-
we, rajdy, wycieczki dydaktyczne, wyjœcia do kina i teatru. M³odzie¿
mo¿e braæ udzia³ w zajêciach sportowych w ramach Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Jaskó³ka”.

sadniczej szkole zawodowej, co nie przekreœla mo¿liwoœci dalszego
kszta³cenia w przysz³oœci.

Nasza szko³a umo¿liwia naukê jêzyków angielskiego, niemiec-
kiego i czeskiego. Dysponujemy dwoma, bardzo dobrze wyposa¿o-
nymi pracowniami komputerowymi. Mo¿na tak¿e korzystaæ ze sta-
nowisk internetowych w bibliotece.

Lekcje teorii odbywaj¹ siê w klasopracowniach. Do najlepiej wy-
posa¿onych nale¿¹ pracownie przedsiêbiorczoœci, jêzyków obcych,
biologii, geografii, technologii, fizyki i chemii. Pe³nowymiarowa hala
sportowa umo¿liwia prowadzenie zajêæ z halowej pi³ki no¿nej, pi³ki
siatkowej i pi³ki koszykowej. Integraln¹ czêœci¹ hali jest si³ownia. Za-
jêcia z wychowania fizycznego odbywaj¹ siê równie¿ na p³ywalni.

Przy szkole funkcjonuje warsztat, w którym uczniowie odbywaj¹
bezp³atne zajêcia praktyczne. Dysponujemy dwoma obrabiarkami
sterowanymi numerycznie. W trakcie nauki mo¿na ukoñczyæ kurs
spawania gazowego, elektrycznego oraz w os³onie CO

2
 i argonu.

 PRACA WYCHOWAWCZA
Patron naszej Szko³y dr Tadeusz Zwis³ocki dzia³a³ w obozie nie-

podleg³oœciowym Józefa Pi³sudskiego. Charakteryzowa³ go patrio-
tyzm, duch rewolucyjny. W póŸniejszym okresie swego ¿ycia kiero-
wa³ budow¹ Pañstwowej Fabryki Zwi¹zków Azotowych w Tarnowie.
By³ patriot¹, legionist¹, naukowcem i in¿ynierem. W swej pracy kie-
rujemy siê dewiz¹ naszego Patrona dra Tadeusza Zwis³ockiego, który
zwyk³ mawiaæ: „Przeszkody s¹ na to by je usuwaæ, dodaj¹ tylko bodŸ-
ca w silniejszym d¹¿eniu do raz wytkniêtego celu”. Realizujemy na-
stêpuj¹cy zestaw zadañ:
– Rodzice posiadaj¹ pierwotne i najwiêksze prawa wychowawcze

w stosunku do swoich dzieci.
– Uczniowie maj¹ mo¿liwoœci dociekania prawdy.
– W szkole k³adzie siê nacisk na rozwijanie wra¿liwoœci na dobro.
– Szko³a d¹¿y do kszta³towania w uczniach szacunku dla dobra

wspólnego, rodziny, spo³ecznoœci lokalnej, pañstwowej, a tak¿e
do rozwijania patriotyzmu.
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ZESPÓ£ SZKÓ£ LICEALNYCH
I ZAWODOWYCH nr 2
w Tarnowie
ul. Kochanowskiego 32
tel./ fax (14) 636-14-08
www.zsliz2.tarnow.pl
sekretzsliz2@umt.tarnow.pl
zsz2tarnow@interia.pl

Dyrektor mgr Danuta Majzerowicz

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane typy szkó³, klasy i zawody, liczebnoœæ ka¿dego od-
dzia³u 32 uczniów:

Technikum nr 2 (4-letnie) – planowane s¹ 4 oddzia³y, w zawodach:
– technik mechanik
– technik elektryk
– technik energetyk
– technik logistyk.

Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 2 (3-letnia) – planowane s¹ 3 od-
dzia³y, w zawodach:

– elektromechanik pojazdów samochodowych
– elektromechanik
– operator obrabiarek skrawaj¹cych.

WARUNKI PRZYJÊCIA
O przyjêciu do Technikum Nr 2 w Tarnowie i Zasadniczej Szko³y

Zawodowej Nr 2 w Tarnowie decyduje suma punktów z egzaminu
gimnazjalnego i ocen uzyskanych na œwiadectwie ukoñczenia gim-
nazjum z nastêpuj¹cych przedmiotów: j. polski, geografia, informaty-
ka, technika.

O SZKOLE
Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Tarnowie ma po-

nad 50-letni¹ tradycjê. W ostatnich latach zmienia siê struktura i kie-

 

Staramy siê pomagaæ naszym uczniom w nauce – jeœli wystêpuj¹
u nich braki utrudniaj¹ce uzyskiwanie pozytywnych wyników. Po-
dobnie czynimy w przypadku maturzystów organizuj¹c dla nich cy-
kle zajêæ fakultatywnych. Dla uczniów klas I prowadzimy zajêcia in-
tegracyjne, wycieczki krajoznawcze, naukowe.

Cech¹ charakterystyczn¹ naszej Szko³y s¹ zajêcia uwra¿liwiaj¹ce
na problemy drugiego cz³owieka prowadzone w formie wspó³pracy
z domami dziecka, domami spokojnej staroœci. Ponadto zachêcamy
uczniów do pracy w Szkolnym Kole Honorowych Dawców Krwi.
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OSI¥GNIÊCIA SZKO£Y I UCZNIÓW
Absolwenci posiadaj¹ szerok¹ wiedzê teoretyczn¹, która pozwa-

la na podjêcie studiów, a tak¿e praktyczne umiejêtnoœci, które umo¿-
liwiaj¹ szybkie znalezienie pracy. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e szko³a kszta³-
ci w poszukiwanych i atrakcyjnych dla pracodawców zawodach na
lokalnym rynku pracy. Absolwenci naszej szko³y podejmuj¹ pracê
w ró¿nych zawodach lub kontynuuj¹ naukê w szko³ach policealnych
i na studiach wy¿szych.

Co roku nasi uczniowie s¹ stypendystami Prezesa Rady Ministrów.

ORGANIZACJI WOLNEGO CZASU
Wszystkim uczniom szko³a oferuje mo¿liwoœæ rozwijania w³asnych

zainteresowañ sportowych, naukowych i artystycznych w:
– szkolnym klubie europejskim,
– szkolnym zespole sportowym,
– szkolnym zespole wokalno-instrumentalnym,
– kole informatycznym i internetowym,
– przedmiotowych ko³ach zainteresowañ,
– sekcji strzeleckiej LOK.
M³odzie¿ uczestniczy w akcjach Honorowych Dawców Krwi PCK.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e spoœród wszystkich pe³noletnich uczniów na-
szej szko³y co czwarty honorowo oddaje krew.

Mamy bardzo dobrze rozwiniêty wolontariat. Od lat uczniowie
w³¹czaj¹ siê w ró¿ne akcje, m.in. Pola Nadziei, Pluszak, pomoc dla
dzieci z Domu Dziecka Nr 2 w Tarnowie, a tak¿e wspó³pracuj¹ z or-
ganizacj¹ charytatywn¹ Caritas.

runki kszta³cenia, które uwzglêdniaj¹ preferencje uczniów i potrze-
by gospodarki, w szczególnoœci tarnowskiego rynku pracy.

Wychodz¹c naprzeciw potrzebom uczniów proponujemy oprócz
edukacji ogólnej tak¿e kszta³cenie w bran¿y mechanicznej, mecha-
niczno-elektrycznej, transportowej i us³ugowej. Wielu absolwentów
naszej szko³y to obecnie znakomici fachowcy w swoich dziedzi-
nach, którzy robi¹ karierê zawodow¹.

Szko³a stanowi zwarty kompleks edukacyjny po³o¿ony w pó³noc-
nej czêœci Tarnowa, w bezpoœrednim s¹siedztwie Wy¿szej Szko³y
Biznesu i Zak³adów Mechanicznych, w niewielkiej odleg³oœci od
dworca PKP i PKS.

Dobra baza lokalowa zapewnia m³odzie¿y bezpieczeñstwo i kom-
fortowe warunki do nauki w godzinach przedpo³udniowych. Do
dyspozycji uczniów jest sala gimnastyczna, boisko do pi³ki koszy-
kowej i boisko trawiaste do pi³ki no¿nej oraz pracownia multime-
dialna. Szko³a zapewnia uczniom zajêcia praktyczne.

Szko³a zapewnia dobre przygotowanie do zdawania egzaminów
maturalnych i zawodowych dziêki du¿emu zaanga¿owaniu nauczy-
cieli. Potrzebn¹ wiedzê i umiejêtnoœci poszerza siê poprzez organi-
zowanie ró¿nego rodzaju zajêæ dodatkowych oraz fakultetów. Uczest-
niczymy w unijnym projekcie Modernizacja kszta³cenia zawodowego
w Ma³opolsce, w ramach którego odbywaj¹ siê dodatkowe zajêcia
podnosz¹ce kompetencje kluczowe z jêzyków obcych i matematyki
oraz kursy daj¹ce dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Zale¿y nam
na tym, aby dobrze przygotowaæ m³odzie¿ do uzyskania kwalifika-
cji zawodowych i zdania egzaminu maturalnego oraz egzaminu za-
wodowego. Staramy siê rozwi¹zywaæ problemy dydaktyczne i wy-
chowawcze naszych wychowanków tworz¹c w szkole harmonijne
œrodowisko pracy i sympatyczn¹ atmosferê.

PRACA WYCHOWAWCZA POPRZEZ PATRONA SZKO£Y
Szko³a formalnie nie posiada patrona, lecz jej honorowym patro-

nem jest b³. ksi¹dz Jerzy Popie³uszko, którego idee wolnoœci, odwa-
gi, uczciwoœci, poszanowania dla prawdy s¹ wartoœciami uniwersal-
nymi i pozostaj¹ wa¿ne dla m³odych ludzi.
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– z biologii i geografii: j. polski, j. obcy, biologia i geografia
w Technikum we wszystkich zawodach: j. polski, j. obcy, matematy-
ka, fizyka i astronomia.

O SZKOLE
Zespó³ Szkó³ Mechaniczno-Elektrycznych posiada ponad 125 let-

ni¹ tradycjê. Szko³a powsta³a w 1881 r. jako jedna z pierwszych szkó³
zawodowych w Tarnowie i ci¹gle siê rozwija, wzbogacaj¹c ofertê edu-
kacyjn¹ zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Na poziomie
technikum i szko³y policealnej m³odzie¿ kszta³ci siê w atrakcyjnych
zawodach takich jak: elektryk, elektronik, informatyk, mechatronik
i mechanik. Wykszta³cenie ogólne uczniowie mog¹ zdobyæ w 3-let-
nim LO.

Szko³a dysponuje dobr¹ baz¹ techniczno-dydaktyczn¹, która obej-
muje:

– klasopracownie przedmiotów ogólnych i zawodowych
– pracownie komputerowe z dostêpem do sieci Internet
– kompleks sportowy (dwie sale gimnastyczne, si³ownia, pe³no-

wymiarowe boisko do pi³ki no¿nej)
– zajêcia praktyczne i specjalizacyjne oraz praktyki zawodowe

w Tarnowskim Centrum Kszta³cenia Praktycznego (budynek
obok ZSME).

Szko³a ma bardzo dogodne po³o¿enie, znajduje siê w pobli¿u dworca
PKP i PKS. Czas przed i po zajêciach edukacyjnych m³odzie¿ mo¿e
spêdzaæ w czytelni bogato wyposa¿onej biblioteki szkolnej oraz w Mul-
timedialnym Centrum Informatycznym z dostêpem do bezprzewodo-
wego Internetu.

PRACA WYCHOWAWCZA POPRZEZ PATRONA SZKO£Y
Od roku 2008 Technikum nr 4 nosi imiê jednego z najwybitniej-

szych burmistrzów miasta Tarnowa – Tadeusza Tertila, który przyczy-
ni³ siê do sukcesu gospodarczego i rozwoju miasta w latach poprze-
dzaj¹cych wybuch I wojny œwiatowej.

Tadeusz Tertil jest dla wspó³czesnych m.in. wzorem: uczciwoœci,
skromnoœci, odpowiedzialnego polityka i patrioty, gospodarza trosz-

ZESPÓ£ SZKÓ£
MECHANICZNO-
ELEKTRYCZNYCH
w Tarnowie
ul. Szujskiego 13
tel. (14) 621-61-84
tel./fax.(14) 621-61-83
www.zsme.tarnow.pl
sekretzsme@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr Jan Onak

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane typy szkó³, klasy i zawody, liczebnoœæ ka¿dego od-
dzia³u 34 uczniów:

XII Liceum Ogólnokszta³c¹ce – planowane 2 klasy z rozszerzon¹
ofert¹ programow¹ z:

– j. angielskiego i j. polskiego,
– biologii i geografii.

Technikum nr 4 im. Tadeusza Tertila – planowanych jest 5 oddzia-
³ów, 4-letnie – zawody:

– technik elektronik
– technik elektryk
– technik informatyk
– technik mechanik
– technik mechatronik.

WARUNKI PRZYJÊCIA
O przyjêciu do technikum i liceum decyduje suma punktów z eg-

zaminu gimnazjalnego i wybranych przedmiotów ze œwiadectwa ukoñ-
czenia szko³y:
w  LO z rozszerzon¹ ofert¹ programow¹ z:
– z j. angielskiego i j. polskiego: j. polski, j. obcy, historia i geografia
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nia: kurs MTS – programowanie obrabiarek CNC, uprawnienia elek-
tryczne kategorii E.

ORGANIZACJA WOLNEGO CZASU
By zapewniæ optymalny rozwój ucznia, ZSME wspó³pracuje z:
– instytucjami promuj¹cymi kulturê (muzea, kina, teatry);
– uczelniami wy¿szymi (AGH, PWST w Tarnowie);
– organizacjami i stowarzyszenia (SEP, SPiA ZSME);
– instytucjami wspieraj¹cymi oœwiatê (TCKP, CIiPKZ);
– zaprzyjaŸnionymi szko³ami ze S³owacji (Prešov, Bañska Bys-

trica) i Wêgier (Dabas).
W szkole aktywnie dzia³a Uczniowski Klub Sportowy „LIDER”

organizuj¹cy cykliczne zajêcia i imprezy sportowo-rekreacyjne (m.in.
z pi³ki siatkowej, koszykowej, no¿nej, gimnastyki, tenisa sto³owego).

W ramach szkolnego wolontariatu organizowane s¹ warsztaty
artystyczne i kiermasze œwi¹teczne. Pozyskane w ten sposób œrodki
pieniê¿ne m³odzie¿ przekazuje ró¿nym instytucjom charytatywnym
(Caritas, szpital œw. £ukasza, Tarnowskie Hospicjum Domowe, Sto-
warzyszenie Tarnowska Kropla, WOŒP).

Uczniowie mog¹ wybieraæ z bogatej oferty zajêæ pozalekcyjnych:
szkolne radio, gazetka szkolna, KE, PCK, kluby ekologiczne, ko³o
strzeleckie i szachowe.

M³odzie¿ ma mo¿liwoœæ zaprezentowania swoich umiejêtnoœci i za-
interesowañ w ró¿nych dziedzinach, bior¹c udzia³ w Szkolnym Prze-
gl¹dzie Talentów.

cz¹cego siê o Tarnów i jego mieszkañców, wra¿liwego opiekuna nio-
s¹cego pomoc innym.

Postaæ „burmistrza prze³omów” inspiruje spo³ecznoœæ szkoln¹ do
wielu dzia³añ, m.in.: podejmowania akcji charytatywnych, pielêgno-
wania miejsc pamiêci narodowej, udzia³u w konkursach i przedsiê-
wziêciach o charakterze patriotycznym, organizowania spotkañ op³at-
kowych dla emerytów, uczestnictwa w imprezach sportowych i krajo-
znawczych.

OSI¥GNIÊCIA SZKO£Y, UCZNIÓW
W ostatnich latach szko³a uzyska³a nastêpuj¹ce certyfikaty: Trze-

ci Inwestor roku w II edycji konkursu Z klasy do kasy, Szko³a z klas¹
(dla Technikum Nr 4 i XII LO), przynale¿noœci do Ma³opolskiej Sie-
ci Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie.

Uczniowie ZSME odnosz¹ sukcesy w licznych olimpiadach, tur-
niejach, konkursach, na szczeblu rejonowym i wojewódzkim:

– olimpiady (Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Historycz-
na, Wiedzy o Polsce i Œwiecie Wspó³czesnym, Wiedzy o Unii
Europejskiej, Wiedzy o Prawach Cz³owieka, Wiedzy Technicz-
nej)

– turnieje (M³odych Mistrzów Techniki, Wiedzy o Rynku Papie-
rów Wartoœciowych, Motoryzacyjny)

– konkursy (artystyczny – Nasze œrodowisko i my, fotograficzny
– Piêkno Ziemi Tarnowskiej, Wiedzy Elektrycznej, ekologicz-
ny Eko – Planeta, Miêdzyszkolne Zawody Matematyczne)

– zawody sportowe (Mistrzostwa Tarnowa i Wojewódzka Lice-
aliada M³odzie¿y w Pi³ce Siatkowej Ch³opców, Mistrzostwa Tar-
nowa w Pi³ce Rêcznej Ch³opców, Sztafetowe Biegi Prze³ajowe
Ch³opców, Szkolna Liga Lekkoatletyczna Ch³opców, Biegi na
orientacjê Tarnowski Azymut, Mistrzostwa Tarnowa w Dru¿y-
nowym Tenisie Sto³owym Dziewcz¹t).

Szko³a przygotowuje m³odzie¿ do kontynuowania nauki w wy-
¿szych uczelniach i podjêcia pracy w wyuczonym zawodzie. Absol-
wenci technikum mog¹ uzyskaæ miêdzynarodowy dyplom Europass
(zajêcia w ramach Akademii CISCO), potwierdzaj¹cy kwalifikacje
zawodowe. Uczniowie mog¹ równie¿ zdobyæ dodatkowe uprawnie-
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gimnazjum. Do okreœlenia sumy punktów ustala siê wskazane w na-
wiasie przedmioty w ww. klasach.

O SZKOLE
Zespó³ Szkó³ Medycznych ma ponad 60-letni¹ historiê znanej

tarnowskiej szko³y medycznej. Dzisiejsze VI Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce czerpie najlepsze wzory z tych tradycji i doœwiadczeñ, zwraca-
j¹c jednoczeœnie uwagê na wyzwania przysz³oœci. Szko³a gwarantu-
je solidne podstawy wykszta³cenia daj¹ce mo¿liwoœæ kontynuacji
nauki w ka¿dej dziedzinie.

Wyró¿nia siê od innych: swoistym klimatem wspó³pracy i zaufania
miêdzy nauczycielem a uczniem, przejawiaj¹cym siê trosk¹ o wszech-
stronny rozwój m³odego cz³owieka, wspieraniem indywidualnego
rozwoju ka¿dego ucznia jako niepowtarzalnej jednostki (w tym
uczniów niepe³nosprawnych), zrozumieniem i szacunkiem oraz w³aœ-
ciw¹ atmosfer¹ wychowawcz¹, doskona³¹ wspó³prac¹ miêdzy na-
uczycielami, rodzicami i uczniami, co prowadzi do wysokiej jakoœci
kszta³cenia.

Atutem naszego liceum jest: ¿yczliwa atmosfera, oraz przyjaciel-
skie relacje miêdzy uczniami, nauczycielami i dyrekcj¹.

Szko³a posiada dobr¹ lokalizacjê. Nauka odbywa siê w dwóch
budynkach w systemie jednozmianowym. Liceum dysponuje nowo-
czesn¹ baz¹ dydaktyczn¹, posiada dobrze wyposa¿one klasopracow-
nie, w tym multimedialn¹ pracowniê informatyczn¹. Dydaktyczn¹
dzia³alnoœæ szko³y wspiera nowoczesna, skomputeryzowana bibliote-
ka, wyposa¿ona w ksiêgozbiór sk³adaj¹cy siê z 20 tysiêcy wolumi-
nów. Oferujemy wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i opiekê pie-
lêgniarki szkolnej. Dla uczniów maj¹cych problemy w nauce szko³a
proponuje zajêcia wyrównawcze.

Bezpieczeñstwo uczniów zapewnia monitoring zewnêtrzny i we-
wnêtrzny. W szkole znajduje siê sklepik z artyku³ami spo¿ywczymi
i papierniczymi.

PRACA WYCHOWAWCZA POPRZEZ PATRONA SZKO£Y
Patronk¹ Zespo³u Szkó³ Medycznych jest Hanna Chrzanowska –

twórczyni polskiego pielêgniarstwa, opiekunka ludzi chorych, samot-

ZESPÓ£ SZKÓ£
MEDYCZNYCH
VI Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Hanny Chrzanowskiej
w Zespole Szkó³ Medycznych
w Tarnowie
ul. Warzywna 3
tel. (14) 655-91-97
fax. (14) 655-91-96
www.zsm.tarnow.pl
sekretzsmed@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr Alicja Pawlik

Czasami mo¿na wyleczyæ, czêsto z³agodziæ dolegliwoœci,
pielêgnowaæ trzeba  zawsze.

                                         Hanna Chrzanowska

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane jest utworzenie 5 klas o liczebnoœci po 34 uczniów
w ka¿dej, z rozszerzon¹ ofert¹ programow¹ z:

– geografii i matematyki
– matematyki i informatyki, z elementami grafiki komputerowej
– j. polskiego i historii, z zajêciami z podstaw wiedzy o teatrze

i filmie
– biologii i jêzyka angielskiego, z elementami ratownictwa me-

dycznego
– biologii i chemii, z elementami chemii kosmetycznej.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Warunkiem przyjêcia jest uzyskanie ³¹cznie co najmniej 100 punk-

tów za egzamin gimnazjalny, oceny z wybranych zajêæ edukacyj-
nych oraz inne osi¹gniêcia wymienione na œwiadectwie ukoñczenia
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– PCK i Klub Honorowego Dawcy Krwi – ka¿dego roku m³o-
dzie¿ oddaje kilkanaœcie litrów krwi, bierze udzia³ w akcjach
charytatywnych

– wolontariat – niesienie pomocy ludziom w najtrudniejszym mo-
mencie ¿ycia, w zmaganiu z chorob¹ w moœcickim hospicjum.

Nasi wychowankowie nabywaj¹ umiejêtnoœci swobodnego poro-
zumiewania siê jêzykami angielskim i niemieckim. Spo³ecznoœæ szkol-
na uczestniczy w ró¿nych uroczystoœciach organizowanych przez
w³adze miasta i instytucje kulturalne. Uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ ko-
rzystania z zajêæ na basenie, wycieczek rowerowych, zajêæ rekreacyj-
no-sportowych. Wychowawcy klas organizuj¹ wycieczki turystycz-
no-krajoznawcze po Polsce. Zwracamy du¿¹ uwagê na edukacjê hu-
manistyczn¹. Nasi uczniowie od wielu lat regularnie bior¹ udzia³
w koncertach Musica Ars Amanda organizowanych przez Filharmo-
niê Krakowsk¹. Nawi¹zaliœmy wspó³pracê z Kot³asem w Rosji – mia-
stem partnerskim Tarnowa i rozpoczêliœmy wymianê miêdzynarodow¹
m³odzie¿y z Ukrain¹. Uczniowie bior¹ równie¿ udzia³ w pracach Sa-
morz¹du Uczniowskiego, redaguj¹ gazetkê szkoln¹ „Fuks”.

nych i opuszczonych, która wraz ze S³ug¹ Bo¿ym Janem Paw³em II
tworzy³a zrêby polskiego wolontariatu. W pracy wychowawczej na-
wi¹zujemy do jej bogatej wiedzy, m¹droœci ¿yciowej, szlachetnoœci
i poœwiêcenia dla innych. Kszta³tujemy postawê akceptacji dla dru-
giej osoby, tolerancji, dostrzegania potrzeb innych, bezinteresowne-
go niesienia pomocy. Bior¹c wzór z postawy ¿yciowej Hanny Chrza-
nowskiej kierujemy siê mottem: „W wychowaniu chodzi o to, a¿eby
cz³owiek stawa³ siê coraz bardziej cz³owiekiem, a¿eby bardziej by³, a
nie tylko wiêcej mia³” (Jan Pawe³ II).

OSI¥GNIÊCIA SZKO£Y I UCZNIÓW
Zespó³ Szkó³ Medycznych posiada certyfikat Szko³y Promuj¹cej

Zdrowie. Zdecydowana wiêkszoœæ absolwentów decyduje siê na kon-
tynuowanie nauki na wy¿szych uczelniach. Na studia dostaje siê bli-
sko 85% naszych wychowanków.

Szczycimy siê osi¹ganiem przez uczniów bardzo dobrych wyni-
ków  w zawodach sportowych i konkursach wiedzy. Ka¿dego roku
organizowany jest dla nich kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej,
którego uczestnicy tworz¹ dru¿yny sanitarne bior¹ce udzia³ w mistrzo-
stwach I pomocy PCK, uzyskuj¹c wysokie lokaty w zawodach woje-
wódzkich i ogólnopolskich.

ORGANIZACJA WOLNEGO CZASU
M³odzie¿ Liceum chêtnie uczestniczy we wszystkich oferowanych

formach dzia³alnoœci pozalekcyjnej, gdzie ma szansê wykazania siê
pomys³owoœci¹ w realizowaniu wielu ciekawych projektów:

– ko³o teatralne – wspó³tworzenie teatru szkolnego Kurtyna,
uczestnictwo w spektaklach teatralnych

– ko³o informatyczne – doskonalenie umiejêtnoœci praca z kom-
puterem

– Eko-Klub – udzia³ w licznych akcjach ekologicznych
– klub sportowy – siatkówka, koszykówka, pi³ka no¿na, basen
– ko³o strzeleckie – zawodnicy corocznie zajmuj¹ czo³owe miej-

sca w Tarnowskiej Lidze Strzeleckiej i turniejach O srebrne musz-
kiety
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WARUNKI PRZYJÊCIA
Warunkiem przyjêcia do Technikum i Liceum Profilowanego jest

uzyskanie min. 60 pkt.
Od kandydatów wymagane jest: zaœwiadczenie lekarskie o braku

przeciwwskazañ zdrowotnych do kszta³cenia w okreœlonym zawo-
dzie (dotyczy kandydatów do technikum i zasadniczej szko³y zawo-
dowej) oraz zaœwiadczenie o posiadaniu praktycznej nauki zawodu
w okreœlonym zawodzie (dotyczy kandydatów do zasadniczej szko-
³y zawodowej).

O SZKOLE
Szko³a w œrodowisku Tarnowa i regionu funkcjonuje od 30 lat.

Po³o¿ona jest w centrum miasta, co zapewnia ³atwy dojazd. W ze-
spole szkó³ uczy siê m³odzie¿ na poziomie szko³y ponadgimnazjal-
nej w technikum, liceum profilowanym oraz zasadniczej szko³y za-
wodowej i ma mo¿liwoœæ zdobycia ró¿nych zawodów. Kszta³cenie
zawodowe dostosowane jest do potrzeb rynku w regionie. Specjali-
zujemy siê w bran¿y samochodowej i fryzjerskiej przygotowuj¹c
bardzo dobrych i poszukiwanych fachowców w tych dziedzinach.
W ramach szkolenia zawodowego szko³a zapewnia zajêcia praktyczne
w renomowanych zak³adach pracy na terenie Tarnowa i okolic.
Umo¿liwia naukê dwóch jêzyków obcych angielskiego i niemiec-
kiego. Uczniowie, którzy wybior¹ szko³ê zasadnicz¹, mog¹ w przy-
sz³oœci kontynuowaæ naukê w technikum uzupe³niaj¹cym, koñcz¹-
cym siê matur¹.

Przez lata dzia³alnoœci szko³y zmienia³a siê i doskonali³a jej baza.
Udostêpniamy aktualnie 18 przestronnych sal lekcyjnych wyposa-
¿onych w niezbêdne  pomoce naukowe w tym sprzêt audiowizualny
i komputerowy, trzy pracownie komputerowe istniej¹ce w szkole s¹
nowoczesne i ci¹gle udoskonalane. Z pracowni tych korzysta m³o-
dzie¿ zarówno podczas lekcji jak i w czasie wolnym.

Przyk³adem rozwoju myœli technicznej  jest tworzenie wzorcowo
wyposa¿onej pracowni samochodowej oraz klasopracowni przepi-
sów ruchu drogowego, które powsta³y przy wspó³udziale nauczy-
cieli, uczniów i rodziców. Pe³nowymiarowa i dobrze wyposa¿ona
w sprzêt sportowy sala gimnastyczna zapewnia prowadzenie zajêæ

ZESPÓ£ SZKÓ£ TECHNICZNO-
ZAWODOWYCH
w Tarnowie
ul. Pi³sudskiego 19
tel./fax (14) 621-58-90 wew. 43
(14) 655-97-11, (14) 655-97-12
www.zstz.tarnow.pl
szko³a@zstz.tarnow.pl
sekretzstz@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr Andrzej Bartnik

Jeœli chcesz gdzieœ dojœæ,
najlepiej znajdŸ kogoœ, kto ju¿ tam doszed³.

 Robert Kiyosaki

 OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane typy szkó³, klasy i zawody, liczebnoœæ ka¿dego oddzia³u
powy¿ej 30 uczniów:

VI Liceum Profilowane – 3-letnie, planowany 1 oddzia³
profil: us³ugowo-gospodarczy.

Technikum nr 6 – 4-letnie, planowane 6 oddzia³ów,
zawody:

– technik mechanik (1 oddzia³)
– technik pojazdów samochodowych (2 oddzia³y)
– technik us³ug fryzjerskich (3 oddzia³y).

Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 4 – 3-letnia, planowane 3 od-
dzia³y, zawody:

– mechanik pojazdów samochodowych (1 oddzia³)
– elektromechanik pojazdów samochodowych (0,5 oddzia³u)
– blacharz samochodowy (0,5 oddzia³u)
– fryzjer (1 oddzia³).
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– I i II m. w konkursie fotograficznym Kapliczki przydro¿ne Ziemi
Tarnowskiej (2008/2009)

– III m. w XXV Ogólnopolskim Konkursie uczniów fryzjerstwa
im. Antoine'a Cierplikowskiego (2009)

– II m. w finale XIV Amatorskich Mistrzostw Polski w Kolar-
stwie Górskim Family Cup (2009)

– I miejsce w XXVI Ogólnopolskim Konkursie Fryzjerstwa im.
Antoine’a Cierplikowskiego (2010).

W ostatnich latach najbardziej znanymi absolwentami s¹: Janusz
Ko³odziej – aktualny Mistrz Polski na ¿u¿lu, Dariusz Sêk – bokser
grupy zawodowej Andrzeja Gmitruka.

ORGANIZACJA WOLNEGO CZASU
Wolny czas przed lub po lekcjach m³odzie¿ mo¿e spêdzaæ w Œro-

dowiskowym Klubie Internautów. Prê¿nie dzia³aj¹ce ko³o turystyczne
to sposób na poznanie ziemi tarnowskiej jak równie¿ mo¿liwoœæ
spêdzenia wakacji na obozach wêdrownych.

Ko³o teatralne jest propozycj¹ dla osób uzdolnionych artystycz-
nie. Biblioteczne konkursy i wieczory literackie s¹ form¹ rozrywki
i poznania piêkna literatury.

Od 11 lat, pod opiek¹ nauczycieli organizowane s¹ szkolne i ogól-
nopolskie pokazy i konkursy fryzjerskie, które ciesz¹ siê du¿¹ po-
pularnoœci¹ wœród m³odzie¿y i spo³ecznoœci Tarnowa.

Nie sposób nie wspomnieæ o Szkolnym Kole Honorowych Daw-
ców Krwi, które zosta³o docenione wieloma dyplomami i wyró¿nie-
niami za swoj¹ dzia³alnoœæ.

Szkolny Klub Sportowy uczestniczy w rozgrywkach ligowych
na szczeblu miêdzyszkolnym, daj¹c szansê na wysokie sportowe
wyniki uczestnikom zawodów w pi³ce no¿nej ch³opców, pi³ce siat-
kowej i koszykowej, pi³ce rêcznej a nawet pi³ce no¿nej dziewcz¹t.

Integracja m³odzie¿y jest du¿¹ zas³ug¹ Samorz¹du Uczniowskie-
go, którego wiele inicjatyw umila pobyt m³odych ludzi w szkole
oraz uczy odpowiedzialnoœci za jej wizerunek w œrodowisku.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e to przede wszystkim ludzie tworz¹ w Ze-
spole Szkó³ Techniczno-Zawodowych tê szczególn¹ atmosferê.

wychowania fizycznego na wysokim poziomie z mo¿liwoœci¹ ko-
rzystania z niej w czasie pozalekcyjnym. Biblioteka szkolna wraz
z czytelni¹ jest w pe³ni skomputeryzowana i dysponuje zarówno bo-
gat¹ literatur¹ piêkn¹ jak i techniczno-zawodow¹.

Opiekê medyczn¹ na podstawowym poziomie zapewnia szkolny
gabinet medyczny, wspó³pracuj¹cy z lekarzami poradni rejonowej.

Na terenie szko³y znajduje siê równie¿ sto³ówka, w której za nie-
wielk¹ odp³atnoœci¹ mo¿na nabywaæ posi³ki i artyku³y spo¿ywcze.

W zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa nauczyciele dy¿uruj¹ pod-
czas przerw a tak¿e przed i po zajêciach wspomagani przez system
monitoringu.

Wizerunek szko³y to nie tylko nowoczesne zaplecze techniczne,
ale przede wszystkim wysoko wykwalifikowana kadra nauczyciel-
ska i administracyjna. M³odzie¿ zawsze mo¿e liczyæ na pomoc ze
strony wychowawcy, nauczycieli i dyrekcji.  Pod ich opiek¹, ucznio-
wie uczestnicz¹ w zajêciach pozalekcyjnych, ko³ach zainteresowañ
i organizacjach uczniowskich.

OSI¥GNIÊCIA SZKO£Y I UCZNIÓW
Absolwenci naszej szko³y s¹ poszukiwanymi fachowcami w swo-

ich zawodach, znajduj¹ zatrudnienie w licznych zak³adach mecha-
niki pojazdowej lub zak³adach fryzjerskich. Czêœæ absolwentów pro-
wadzi w³asne zak³ady us³ugowe, czêœæ podejmuje studia na ró¿nych
kierunkach.

Uczniowie ZSTZ bior¹ udzia³ i odnosz¹ sukcesy w licznych kon-
kursach, turniejach, zawodach, pokazach fryzjerskich jak np.:

– I m. – tytu³ najlepszy fryzjer oraz dwa wyró¿nienia i nagroda
publicznoœci w konkursie Szalone Koki (2008)

– wysokie lokaty i wyró¿nienia w Konkursie Fryzjerstwa w Bar-
dejowie (S³owacja, 2008)

– III m. w konkursie wiedzy o Eugeniuszu Kwiatkowskim (2008)
– II m. w konkursie Tarnowskie drogi do niepodleg³oœci (2008)
– II m. w II Bieszczadzkim Maratonie Tropami ¿bików w Ko-

mañczy (2008)
– I m. w konkursie plastycznym Polscy bohaterowie czasów II woj-

ny œwiatowej (2009)
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II Liceum Profilowane – planowana 1 klasa,
profil: zarz¹dzanie informacj¹.

Szko³a Policealna nr 2 – roczny (po technikum) oraz dwuletni okres
nauczania (po liceum ogólnokszta³c¹cym)

– technik informatyk
– technik elektronik
– technik ochrony œrodowiska
– technik farmaceutyczny (2 lata).

O SZKOLE
Zespó³ Szkó³ Technicznych w Tarnowie to oficjalna nazwa szko-

³y znanej w œrodowisku tarnowskim jako „Technikum w Moœcicach”
albo „Technikum Chemiczne”. Za tymi obiegowymi nazwami kryj¹
siê piêkne karty historii placówki, która dzisiaj nale¿y do najlepszych
szkó³ technicznych w powiecie tarnowskim i województwie ma³opol-
skim. Pocz¹tek da³y jej, organizowane od 1931 r. w Pañstwowej Fa-
bryce Zwi¹zków Azotowych, kursy zawodowe dla laborantów, a póŸ-
niej kursy dla rzemieœlników i majstrów ró¿nych bran¿. Przez nastêp-
ne lata kilkakrotnie zmienia³y siê kierunki kszta³cenia i nazwa szko³y.
W roku bie¿¹cym (2011) szko³a obchodziæ bêdzie 66-lecie istnienia.

Zespó³ Szkó³ Technicznych posiada kompleks budynków, w któ-
rych znajduj¹ siê nowoczesne pracownie: komputerowe, elektrycz-
no-elektroniczne, mechaniczne i chemiczne.

Uczniowie spoza Tarnowa mog¹ zamieszkaæ w bursie po³o¿onej
w pobli¿u szko³y.

O PATRONIE
4.06.2001 r. odby³a siê uroczystoœæ nadania szkole imienia Igna-

cego Moœcickiego – wielkiego Polaka, wynalazcy, patrioty i mê¿a sta-
nu. Ten wybitny, szanowany na ca³ym œwiecie, uczony anga¿owa³ siê
w dzia³alnoœæ narodowowyzwoleñcz¹, jako prezydent dba³ o rozwój
rodzimego przemys³u, nauki, postulowa³ koniecznoœæ unowoczeœnie-
nia pañstwa we wszystkich aspektach jego funkcjonowania.

Zawsze przyœwieca³o mu has³o Trwa³ymi pozostan¹ tylko dzie³a
wielkie, które sta³o siê podstaw¹ sformu³owania misji ZST. Podziw

ZESPÓ£ SZKÓ£ TECHNICZNYCH
im. Ignacego Moœcickiego
w Tarnowie
ul. Kwiatkowskiego 17
tel. (14) 688-99-00, fax (14) 688-99-02
www.zst.tarnow.pl
zst@zst.tarnow.pl
sekretzst@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr in¿. Krzysztof Ko³aciñski

Trwa³ymi pozostan¹ tylko dzie³a wielkie
Ignacy Moœcicki

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane typy szkó³, klasy (liczebnoœæ – 32 uczniów) i zawody:

Technikum nr 1 – planowane 9 oddzia³ów,
4-letnie – zawody:

– technik elektronik (2 oddzia³y)
– technik elektryk
– technik mechanik
– technik informatyk
– technik prac biurowych
– technik analityk
– technik ochrony œrodowiska
– fototechnik.

VIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce – planowane 5 klas z rozszerzon¹
ofert¹ programow¹ z:

– matematyki, informatyki
– biologii, chemii
– jêzyka polskiego, historii, wiedzy o spo³eczeñstwie
– jêzyka angielskiego, niemieckiego, geografii, historii
– matematyki, geografii, podstaw przedsiêbiorczoœci, wiedzy

o spo³eczeñstwie.
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– mistrzostwo Tarnowa w pi³ce no¿nej (2005-2008),
– mistrzostwo Tarnowa w Halowej Pi³ce No¿nej (2006-2009),
– tytu³y wicemistrzów Tarnowa w pi³ce siatkowej ch³opców,
– medalowe miejsca w indywidualnych i dru¿ynowych biegach

prze³ajowych, p³ywaniu, tenisie sto³owym, szachach.
Co roku we wspó³zawodnictwie sportowym ZST plasuje siê

w czwórce najlepszych szkó³ Tarnowa.
Zespó³ Szkó³ Technicznych ka¿dego roku zajmuje pierwsze miej-

sce wœród szkó³ ponadgimnazjalnych m. Tarnowa w liczbie krwio-
dawców i iloœci oddanej krwi.

ORGANIZACJA WOLNEGO CZASU
M³odzie¿ ma mo¿liwoœæ uczestniczenia w pracy zespo³ów artys-

tycznych, kó³ przedmiotowych, zajêciach sportowych (lekcje wycho-
wania fizycznego na basenie, wycieczki rowerowe, wyjazdy na nar-
ty) oraz imprezach turystycznych, rajdy piesze w najciekawsze za-
k¹tki Polski po³udniowej.

Tradycj¹ s¹ coroczne Dni Kultury Szkolnej. M³odzie¿ wraz z na-
uczycielami organizuje ró¿norodne konkursy, wystawy, sesje popu-
larnonaukowe, popisy wokalne i muzyczne.

Szko³a od lat prowadzi wymianê miêdzynarodow¹. Do partner-
stwa z ZST zosta³y zaproszone szko³y œrednie z Wêgier, S³owacji, Fran-
cji, Niemiec i Turcji. Wspó³praca ze szko³¹ w Humenne jest prowa-
dzona od ponad czterdziestu lat. W 2008 r. zainicjowano wspó³pracê
ze szko³¹ w miejscowoœci Ajka (Wêgry), a w roku 2010 ze szko³¹
techniczn¹ w Ankarze (Turcja).

i uznanie budz¹ zw³aszcza takie cechy patrona, jak pracowitoœæ, szla-
chetnoœæ, skromnoœæ, oddanie OjczyŸnie. Sta³ siê te¿ Ignacy Moœcic-
ki inicjatorem i budowniczym Zak³adów Azotowych, z którymi szko-
³a przez wiele lat by³a mocno zwi¹zana. W czerwcu 2010 roku zosta³a
podpisana œcis³a umowa dotycz¹ca d³ugoletniej dalszej wspó³pracy
pomiêdzy szko³¹ a Zak³adami Azotowymi.

OSI¥GNIÊCIA SZKO£Y I UCZNIÓW
W 2006 r. VIII LO zajê³o 26 miejsce wœród 30 najlepszych liceów

woj. ma³opolskiego.
Szko³a zosta³a odznaczona medalami: Komisji Edukacji Narodo-

wej, „Za zas³ugi dla Miasta Tarnowa”, „Dukatem Tarnowskim 2005”,
medalem przyznanym przez Marsza³ka Województwa Ma³opolskie-
go „Polonia Minor”, medalem „Za zas³ugi dla rozwoju sportu m³o-
dzie¿y szkolnej”, odznak¹ „Zas³u¿ony dla Zak³adów Azotowych”.

O randze i pozycji ZST w województwie ma³opolskim i na tere-
nie miasta Tarnowa zdecydowa³o wiele czynników:

– prace dyplomowe absolwentów wielokrotnie zajmowa³y naj-
wy¿sze miejsca w Turniejach M³odych Mistrzów Techniki. W la-
tach 2002-2006 dwudziestu uczniów wyró¿niono w finale cen-
tralnym, dziesiêciu na szczeblu województwa, a czterech zosta-
³o laureatami tego konkursu.

– szko³a rokrocznie jest gospodarzem i organizatorem rejonowych
eliminacji Olimpiady Wiedzy Technicznej.

– udzia³ naszych uczniów w Targach Edukacyjnych Mundial Za-
wodów w Lyonie oraz Kraków 2009 zosta³ wysoko oceniony
zarówno przez Konsulat Polski, jak i Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Ma³opolskiego.

W roku bie¿¹cym uczniowie Natalia Kusior i Micha³ Pêdrak s¹
stypendystami Prezesa Rady Ministrów.

Uczniowie naszej szko³y osi¹gaj¹ równie¿ bardzo dobre wyniki
w zawodach sportowych na terenie miasta i województwa. Œwiadcz¹
o tym:

– tytu³y mistrzów miasta Tarnowa w pi³ce rêcznej i koszykowej
(2006-2011),

– zdobycie Pucharu Prezydenta m. Tarnowa w pi³ce koszykowej,



Informator na rok szkolny 2011/2012 Informator na rok szkolny 2011/2012

108 109

ZESPÓ£ SZKÓ£ PLASTYCZNYCH
im. Artura Grottgera
w Tarnowie
ul. Westwalewicza 6
tel. (14) 622 21 41
www.zsp.tarnow.pl
szkola@zsp.tarnow.pl
sekretzsp@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr Zbigniew Wenz

Nauczanie i wychowanie w duchu tolerancji,
zgodnie z kultur¹, histori¹, oparte na dziedzictwie narodowym

 i dorobku sztuki œwiatowej.

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane jest otworzenie 2 oddzia³ów I klasy Liceum Pla-

stycznego, licz¹cych do 30 osób oraz 1 oddzia³u Policealnego Za-
wodowego Studium Plastycznego licz¹cego do 20 osób.
Liceum Plastyczne jest 4-letni¹ szko³¹ artystyczn¹ dla absolwentów
gimnazjum. Nauka obejmuje kszta³cenie ogólne w zakresie liceum
ogólnokszta³c¹cego oraz kszta³cenie artystyczne (historiê sztuki, ry-
sunek i malarstwo, rzeŸbê, podstawy projektowania, podstawy foto-
grafii i filmu). Jêzyki obce nauczane w LP to jêzyk angielski i francu-
ski. W klasie I uczniowie wybieraj¹ specjalnoœæ artystyczn¹ z zakresu
sztuki stosowanej: reklamê wizualn¹, meblarstwo lub tkactwo arty-
styczne. Nauka koñczy siê obron¹ pracy dyplomowej w zakresie
wybranej specjalnoœci oraz matur¹.
Policealne Zawodowe Studium Plastyczne jest 2-letni¹ szko³¹ dla
absolwentów szkó³ ponadgimnazjalnych, kszta³c¹c¹ w specjalnoœci
techniki renowacyjne – renowacja mebli i wyrobów snycerskich.
Absolwenci obu szkó³ otrzymuj¹ tytu³ zawodowy plastyk.

Ogólnokszta³c¹ca Szko³a
Muzyczna II°
w ZESPOLE  SZKÓ£
MUZYCZNYCH
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Tarnowie
ul. Lippóczy’ego 4
tel.  (14) 621-04-08
fax. (14) 621-92-43
www.zsmuz.tarnow.pl
sekretzsmuz@umt.tarnow.pl
szkola.muzyczna.tarnow@wp.pl

Dyrektor mgr Andrzej Komorowski

  Jesteœ dobrym muzykiem, je¿eli masz muzykê nie tylko
w palcach, lecz tak¿e w g³owie i  w sercu.

                           Robert Schumann

OFERTA EDUKACYJNA
Szeœcioletnia Ogólnokszta³c¹ca Szko³a Muzyczna II° prowadzi

edukacjê muzyczn¹ i ogólnokszta³c¹c¹ na poziomie gimnazjum –
klasy I-III i liceum – klasy IV-VI. Etap licealny w Ogólnokszta³c¹cej
Szkole Muzycznej II° to edukacja muzyczna i ogólna w klasach IV-VI.

Szko³a nie prowadzi specjalnego naboru do kl. IV – uczniowie
kontynuuj¹ naukê po klasie III.

Przygotowanie zawodowe (po ukoñczeniu klasy VI) uczeñ potwier-
dza z³o¿eniem egzaminu dyplomowego. Egzamin maturalny umo¿li-
wia podjecie studiów na wszystkich kierunkach.
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OSI¥GNIÊCIA SZKO£Y I UCZNIÓW
Nauce w ZSP towarzyszy wiele zdarzeñ artystycznych: plenery,

wystawy, przegl¹dy, wycieczki. Uczniowie bior¹ udzia³ w licznych
konkursach z ró¿nych dziedzin sztuk plastycznych, w których zdo-
bywaj¹ presti¿owe nagrody i stypendia artystyczne.

W roku szkolnym 2009/10 w Przegl¹dzie Plastycznym Centrum
Edukacji Artystycznej z rysunku, malarstwa i rzeŸby nasza szko³a za-
jê³a czo³ow¹ pozycjê w makroregionie po³udniowo-wschodnim.

W roku szkolnym 2009/10 uczniowie naszej szko³y zdobywali licz-
ne nagrody i wyró¿nienia, wœród nich nagrodê g³ówn¹ w konkursie
rzeŸbiarskim na projekt statuetki wrêczanej laureatom Konkursu Cho-
pinowskiego oraz I nagrodê w konkursie na projekt ubioru inspirowa-
nego epok¹ F. Chopina, II nagrodê oraz wyró¿nienie w konkursie na
projekt polskiej bi¿uterii patriotycznej.

Sukcesem w bie¿¹cym roku szkolnym jest jedna z trzech równo-
rzêdnych nagród oraz 5 wyró¿nieñ w konkursie na plakat pod has³em
„Polska Prezydencja dla Europy” organizowanym przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych RP.

ORGANIZACJA WOLNEGO CZASU
Tradycj¹ szko³y jest udzia³ m³odzie¿y w regionalnych, ogólno-

polskich i miêdzynarodowych konkursach oraz plenerach z ró¿nych
dziedzin sztuk plastycznych. Corocznie w szkole organizowane s¹:
konkurs na kartkê i stroik œwi¹teczny oraz bal kostiumowy z kon-
kursem na najciekawszy strój. Szko³a podejmuje równie¿ wspó³pra-
cê z ró¿nymi instytucjami kulturalnymi (m.in. Galeria Miejska BWA,
TCK, Biblioteka Miejska w Tarnowie, Tarnowski Teatr, Biblioteka
Wojewódzka w Krakowie, Muzeum Historii ¯ydów Polskich), dziê-
ki której uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ wszechstronnego rozwoju arty-
stycznego, poznania nowych œrodków wyrazu artystycznego a tak-
¿e zainteresowania integracj¹ europejsk¹.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Egzaminy wstêpne do Liceum Plastycznego odbêd¹ siê 13 i 14

czerwca 2011 r. o godz. 9.00 i obejmuj¹: sprawdzian praktyczny z ry-
sunku (martwa natura), malarstwa (scena rodzajowa), kompozycji prze-
strzennej z kartonu oraz rozmowê kwalifikacyjn¹ z zakresu sztuk piêk-
nych.

Egzaminy wstêpne do Policealnego Zawodowego Studium Pla-
stycznego odbêd¹ siê 4 i 5 lipca 2011 r. i obejmuj¹: rysunek postaci,
kompozycjê malarsk¹ we wnêtrzu historycznym, rzeŸbê w glinie oraz
wiadomoœci z historii sztuki w stopniu podstawowym.

Szczegó³owych informacji udziela sekretariat szko³y.

O SZKOLE
Koncepcja pracy szko³y jest ukierunkowana na rozwój ucznia,

szczególnie jego rozwój artystyczny. Szko³a uwra¿liwia na œwiat i lu-
dzi w oparciu o ogólnoludzkie wartoœci moralne, etyczne i estetycz-
ne. Inspiruje uczniów do aktywnoœci twórczej, udzia³u w ró¿nych
formach konfrontacji artystycznych (przegl¹dy, plenery, konkursy).
Przez ponad 60 lat istnienia, poprzez konsekwentn¹ realizacjê pro-
gramu artystycznego i wychowawczego, szko³a wykszta³ci³a rzesze
artystów, znanych nie tylko w œrodowisku lokalnym, ale i z wystaw
w kraju i za granic¹.

W pracy uczniowi towarzyszy wysoce wyspecjalizowana kadra
artystów plastyków i nauczycieli przedmiotów ogólnokszta³c¹cych.
Szko³a posiada nowoczesn¹ bazê dydaktyczn¹. W wyniku rozbudo-
wy powsta³y w nowej przestrzeni szko³y nowoczeœnie wyposa¿one
pracownie malarstwa, meblarstwa, reklamy wizualnej, fotografii
i filmu, sala gimnastyczna wraz zapleczem. W bie¿¹cym roku szkol-
nym zostanie ukoñczona przebudowa starych budynków, gdzie znaj-
d¹ siê sale dydaktyczne, biblioteka i czytelnia, galeria szkolna oraz
pracownie rzeŸby, informatyki, pomieszczenia dla administracji.

Budynek szko³y jest monitorowany, spe³nia najnowsze wymaga-
nia bezpieczeñstwa oraz architektoniczno-budowlane, jest dostoso-
wany dla potrzeb osób niepe³nosprawnych.

Szko³a posiada równie¿ oœrodek plenerowy w gotycko-renesan-
sowym dworze w Je¿owie, miejsce wyj¹tkowe, w którym m³odzie¿
mo¿e rozwijaæ swoje twórcze pasje.
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Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce na podbudowie ZSZ
klasy z rozszerzon¹ ofert¹ programow¹ z:

– informatyki, j. angielskiego
– geografii, historii i wiedzy o spo³eczeñstwie
– biologii i chemii.
Liczba uczniów w oddzia³ach: 6-8 osób.

WARUNKI PRZYJÊCIA
O przyjêcie do szkó³ ponadgimnazjalnych mog¹ staraæ siê ucznio-

wie posiadaj¹cy orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicz-
nej o potrzebie kszta³cenia specjalnego dla osób z wadami s³uchu.

Wymagana jest nastêpuj¹ca dokumentacja: podanie, ¿yciorys, 3 zdjê-
cia, orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, œwiadectwo
ukoñczenia gimnazjum, œwiadectwo ukoñczenia szko³y zawodowej
w przypadku kandydatów do Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego, wyniki egzaminu gimnazjalnego.

O SZKOLE
Historia naszej szko³y nie jest d³uga, ale jesteœmy dumni z tego co

uda³o nam siê osi¹gn¹æ. Pierwsze klasy dla nies³ysz¹cych powsta³y
w 1992 r. przy Szkole Podstawowej nr 7 w Tarnowie. Z czasem zaczê-
³o przybywaæ dzieci. Rozpoczêto budowê szko³y dla dzieci nies³ysz¹-
cych. W oczekiwaniu na w³asne lokum gimnazjum i szko³a zawodo-
wa znalaz³y siedzibê w SOSW w Tarnowie a¿ do 2002 r. Wtedy prze-
nieœliœmy siê do nowooddanego budynku przy ulicy Lippóczy'ego.

27.04.2006 r. Uchwa³¹ Rady Miejskiej w Tarnowie powo³ane
zosta³y Zasadnicza Szko³a Zawodowa, Liceum Ogólnokszta³c¹ce,
Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce, które 7.10.2006 r. zosta³y
po³¹czone w Zespó³ Szkó³ dla Nies³ysz¹cych i S³abo S³ysz¹cych.

Zapewniamy realizacjê programów nauczania dostosowanych do
potrzeb i mo¿liwoœci ucznia. Forma zajêæ dydaktycznych jest zró¿ni-
cowana i zindywidualizowana. Stosujemy atrakcyjne metody pracy
oparte przede wszystkim na wszechstronnej komunikacji. Dbamy
o rozwój komunikacji jêzykowej, umo¿liwiaj¹cej funkcjonowanie
w œrodowisku ludzi s³ysz¹cych i nies³ysz¹cych. Wspieramy wycho-
wanków poprzez opiek¹ psychologiczno-pedagogiczn¹, zajêcia lo-

ZESPÓ£ SZKÓ£
SPECJALNYCH
DLA NIES£YSZ¥CYCH
I S£ABO S£YSZ¥CYCH
w Tarnowie
ul. Lippóczy’ego 4a
tel. (14) 69-04-999
www.nieslyszacy.xt.pl
sekretzssniss@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr Beata Domañska

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane typy szkó³, klasy i zawody:

Zasadnicza Szko³a Zawodowa
3-letnia – zawody:

– cukiernik
– technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie
– posadzkarz
– introligator.

2-letnia – zawody:
– ogrodnik
– kucharz ma³ej gastronomii
– sprzedawca.
Mo¿liwe jest utworzenie klasy wielozawodowej. Nauka w szkole

zawodowej koñczy siê egzaminem potwierdzaj¹cym kwalifikacje za-
wodowe. Zapewniamy praktyki zawodowe.

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
klasy z rozszerzon¹ ofert¹ programow¹ z:

– informatyki, j. angielskiego
– geografii, historii i wiedzy o spo³eczeñstwie
– biologii i chemii.
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gopedyczne i rewalidacyjne. Zajêcia prowadzone s¹ przez wysoko
wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹ w nowoczeœnie wyposa¿o-
nych pracowniach przedmiotowych. Dla chêtnych zapewniamy miej-
sce w internacie SOSW po³o¿onym w bezpoœrednim s¹siedztwie.

Cenimy sobie bardzo dobr¹ wspó³pracê pomiêdzy nauczycielami
a rodzicami wspieraj¹c¹ wysok¹ jakoœæ kszta³cenia. Rodzice i osoby
zaprzyjaŸnione dzia³aj¹ w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Nies³ysz¹-
cych Us³yszeæ potrzebê i tworz¹ grupê wsparcia dla rodzin uczniów
nies³ysz¹cych.

Oferujemy tak¿e szerok¹ pomoc materialn¹: bezp³atne podrêczni-
ki i inne materia³y dydaktyczne, stypendia socjalne i sportowe, zasi-
³ek szkolny dla uczniów znajduj¹cych siê czêœciowo w trudnej sytu-
acji materialnej. Szko³a pozyskuje fundusze od sponsorów na dofi-
nansowanie do wycieczek i imprez szkolnych.

Zespó³ Szkó³ posiada dogodny dojazd z dworca PKP i PKS auto-
busami nr 30 i 35.

OSI¥GNIÊCIA SZKO£Y I UCZNIÓW
Nasi uczniowie mog¹ poszczyciæ siê wieloma osi¹gniêciami w kon-

kursach wiedzy, sportowych i artystycznych:
– I miejsce w Wojewódzkim Konkursie pt. „Moja rodzina na tle

historii najnowszej” – Kraków 2010,
– II miejsce w XX Ogólnopolskich Zawodach Matematycznych

Szkó³ Ponadgimnazjalnych dla M³odzie¿y Nies³ysz¹cej – War-
szawa 2010,

– III miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Litera-
turze pod has³em „Literatura naszym przyjacielem” – Olsztyn
2010,

– I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Literaturze
„Bohaterowie naszych lektur” – Bydgoszcz 2009,

– III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym dla
Szkó³ Ponadgimnazjalnych – Kraków 2009,

– VII miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym,
– Wicemistrzostwo Œwiata w Narciarstwie Alpejskim – 2007,
– II Miejsce w Mistrzostwach Polski w Narciarstwie Alpejskim,
– I miejsce w Mistrzostwach Województwa w Badmintonie,

– I miejsce w XIII Ogólnopolskim Festiwalu Twórczoœci Artys-
tycznej Dzieci i M³odzie¿y – Tarnów 2008.

ORGANIZACJA WOLNEGO CZASU
W czasie wolnym uczniowie mog¹ braæ udzia³ w ko³ach zainte-

resowañ: j. polskiego „Mi³oœnicy Literatury”, j. angielskiego, mate-
matycznym, informatycznym, historycznym, fotograficznym, tanecz-
no-teatralnym, a tak¿e zajêciach na basenie. Mog¹ uczestniczyæ w tur-
nusach rehabilitacyjnych w atrakcyjnych miejscowoœciach na terenie
Polski, konkursach wiedzy i artystycznych oraz zawodach sportowych.
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wyrównywanie szans edukacyjnych m³odzie¿y, aktywizowanie jej,
wspieranie i zwiêkszanie aspiracji spo³ecznych u³atwiaj¹cych wspó³-
dzia³anie i dostosowanie siê do zmieniaj¹cych siê warunków ¿ycia.
Absolwenci gimnazjum z umiarkowanym lub znacznym upoœledze-
niem umys³owym mog¹ kontynuowaæ naukê do 24 roku ¿ycia w Szko-
le Przysposabiaj¹cej do Pracy (liczebnoœæ 6-8 uczniów).

Celem szko³y jest maksymalne usprawnienie  i usamodzielnienie
uczniów oraz przygotowanie do pracy w gospodarstwie domowym.
Uczniowie realizuj¹ nastêpuj¹ce rodzaje zajêæ:

– zajêcia edukacyjne, w tym funkcjonowanie osobiste i spo³ecz-
ne, wychowanie fizyczne, przysposobienie do pracy, etyka lub
religia

– zajêcia kszta³tuj¹ce kreatywnoœæ, w tym muzyka, plastyka, za-
jêcia rozwijaj¹ce zainteresowania i umiejêtnoœæ spêdzania wol-
nego czasu

– zajêcia sportowe
– zajêcia rewalidacyjne, w tym logopedia, gimnastyka korekcyj-

na, zajêcia korekcyjno-kompensacyjne i usprawniaj¹ce z wy-
korzystaniem komputera.

W ramach zajêæ z przysposobienia do pracy uczniowie nabywaj¹
umiejêtnoœci w zakresie: prac porz¹dkowych w gospodarstwie domo-
wym, gotowania, ogrodnictwa, stolarstwa, ceramiki, elementów prac
introligatorskich, szycia, prostych prac remontowych oraz pomocy
osobom starszym i dzieciom.

W przypadku wolnego tempa pracy i nabywania umiejêtnoœci, nau-
kê w Szkole Przysposabiaj¹cej do Pracy mo¿na wyd³u¿yæ co najmniej
o jeden rok.

WARUNKI PRZYJÊCIA
O przyjêcie do szko³y ponadgimnazjalnej mog¹ siê ubiegaæ ab-

solwenci gimnazjów posiadaj¹cy orzeczenie poradni psychologicz-
no-pedagogicznej o potrzebie kszta³cenia specjalnego, a w przypadku
Zasadniczej Szko³y Zawodowej zaœwiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazañ do kszta³cenia w danym zawodzie. Rekrutacja od-
bywa siê drog¹ tradycyjn¹.

Specjalny Oœrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. Eugenii Gierat
w Tarnowie
ul. Romanowicza 9
tel./fax.(14) 626-33-84 wew. 10
www.soswtarnow.yoyo.pl
sekretsosw@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr Krzysztof Zeliaœ

Nie wszystko da siê zrobiæ od razu,
ale musimy robiæ to, co da siê zrobiæ dzisiaj,

 z nadziej¹ na to, co mo¿e siê okazaæ mo¿liwe jutro.
Jan Pawe³ II

OFERTA EDUKACYJNA
Absolwentom gimnazjum z lekkim upoœledzeniem umys³owym pro-
ponujemy nastêpuj¹ce formy kszta³cenia w Zasadniczej Szkole Za-
wodowej:
zawody o 3-letnim cyklu kszta³cenia (liczebnoœæ 10-16 uczniów):

– krawiec
– cukiernik
– pracownik pomocniczy obs³ugi hotelowej
– technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie.

zawody o 2-letnim cyklu kszta³cenia:
– ogrodnik
– kucharz ma³ej gastronomii
– malarz-tapeciarz
– posadzkarz.
Ze wzglêdu na potrzeby indywidualne poszczególnych uczniów

mo¿na wyd³u¿yæ etap edukacyjny o 1 rok. Po ukoñczeniu ZSZ ucz-
niowie, którzy osi¹gali bardzo dobre wyniki w nauce i w wysokim
stopniu opanowali umiejêtnoœci zawodowe mog¹ kontynuowaæ na-
ukê w 2-letnim Uzupe³niaj¹cym Liceum Ogólnokszta³c¹cym (liczeb-
noœæ 10-16 uczniów). Celem kszta³cenia w liceum uzupe³niaj¹cym jest
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OSI¥GNIÊCIA SZKO£Y I UCZNIÓW
Uczniowie naszej szko³y mog¹ siê poszczyciæ wieloma osi¹gniê-

ciami w ró¿nych dziedzinach. Rokrocznie bior¹ udzia³ w Ma³opol-
skim Konkursie Kucharskim o Puchar Rzemios³a i Przedsiêbiorczoœ-
ci oraz w Ogólnopolskim Wielkim Konkursie Wiedzy Ogrodniczej
w Bia³ymstoku osi¹gaj¹c czo³owe miejsca i wyró¿nienia. Mamy rów-
nie¿ wiele sukcesów sportowych w ró¿nych dyscyplinach. Mo¿emy
poszczyciæ siê równie¿ wicemistrzostwem œwiata w narciarstwie al-
pejskim (I m. Japonia).

ORGANIZACJA WOLNEGO CZASU
Zainteresowania i zdolnoœci artystyczne uczniowie mog¹ roz-

wijaæ w zespole wokalno-muzycznym No Name oraz Do-Re-Mi,
w chórze ch³opiêcym, „Klubie M³odego Recytatora”, zespole artys-
tycznym Korowód, a tak¿e w licznych kó³kach zainteresowañ np. kom-
puterowym, kucharskim, plastycznym i ekologicznym. Corocznie dla
uczniów posiadaj¹cych orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci or-
ganizowane s¹ turnusy rehabilitacyjne nad morzem.

O SZKOLE
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy zajmuje kompleks bu-

dynków znajduj¹cych siê przy ul. Romanowicza 9 w dzielnicy Pia-
skówka. W otoczeniu placówki znajduj¹ siê: Park Strzelecki ze œcie¿k¹
ekologiczn¹, korty tenisowe i kryty basen. Pomimo tego, ¿e Oœrodek
mieœci siê na uboczu miasta w cichej, spokojnej dzielnicy ³atwo i szyb-
ko mo¿na dotrzeæ do centrum, gdzie mieszcz¹ siê instytucje kultural-
ne oraz u¿ytecznoœci publicznej. Placówka realizuje bogaty program
wychowania przez kultywowanie zwyczajów i obrzêdowoœci nasze-
go regionu, a tak¿e wdra¿anie tradycji patriotycznych i religijnych.
Tworzymy niepowtarzalny klimat wspó³pracy i zaufania miêdzy na-
uczycielem a uczniem. Ka¿dy uczeñ ma gwarancjê, ¿e jego zdolnoœci
i ograniczenia bêd¹ traktowane indywidualnie. Panuje tu atmosfera
wzajemnego zrozumienia i poszanowania osobowoœci i godnoœci ka¿-
dego ucznia. W codziennej pracy dbamy o nowoczesne i atrakcyjne
metody pracy, organizujemy zajêcia rewalidacyjne i pomoc psycho-
logiczno-pedagogiczn¹ dla wszystkich uczniów. Gwarantujemy mo¿-
liwoœæ zamieszkania w internacie, korzystanie ze sto³ówki szkolnej,
bezp³atne dojazdy do i ze szko³y komunikacj¹ miejsk¹ do ukoñczenia
18 roku ¿ycia.

PRACA WYCHOWAWCZA POPRZEZ PATRONA
Oœrodek jest placówk¹ powsta³¹ na bazie 50-letniej tradycji szkol-

nictwa specjalnego w Tarnowie. W roku 1946 r. Eugenia Gierat – nasz
dzisiejszy patron – utworzy³a w Tarnowie pierwsze oddzia³y specjal-
ne dla dzieci z upoœledzeniem umys³owym. Aby uczciæ jej zas³ugi
w tworzeniu i rozwijaniu szkolnictwa specjalnego w naszym mieœcie,
spo³ecznoœæ oœrodka podjê³a decyzjê, aby uczyniæ j¹ swoim patro-
nem. Kultywujemy idee osoby, która jako pierwszy dyrektor i na-
uczyciel szko³y specjalnej w Tarnowie uczy³a nauczycieli rzetelnoœci,
dyscypliny pracy i profesjonalizmu oraz oddania sprawom dzieci spe-
cjalnej troski. Staramy siê uczyæ naszych wychowanków, ¿e „wielkim
cz³owiekiem” mo¿na byæ równie¿ w swojej „ma³ej ojczyŸnie”, po-
przez pracê dla niej.
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Spo³eczne Liceum
Ogólnokszta³c¹ce
im. ks. prof. Józefa Tischnera
w ZESPOLE  SZKÓ£
SPO£ECZNYCH
w Tarnowie
Plac Rybny 2
tel./fax (14) 621-59-99
www.slog.tarnow.pl
slog33100@gazeta.pl;
dyrektor@slog.tarnow.pl

Dyrektor mgr Marta Urbañska

Przede wszystkim jestem cz³owiekiem.
                              ks. prof. Józef. Tischner

OFERTA EDUKACYJNA
Proponujemy 1 klasa 15-osobowa z mo¿liwoœci¹ wyboru przez

ucznia realizacji w zakresie rozszerzonym nastêpuj¹cych przedmio-
tów (minimum 2): j. polski, j. angielski, j. niemiecki, historia, wie-
dza o spo³eczeñstwie, biologia, chemia, fizyka, matematyka, geo-
grafia, informatyka, historia sztuki.

Jêzyk angielski (5 godzin tygodniowo) i jêzyk niemiecki (3 godzi-
ny tygodniowo) mog¹ byæ realizowane wed³ug poziomu znajomoœci
ww. jêzyków w kilkuosobowych grupach.

Ma³o liczne klasy daj¹ mo¿liwoœæ skutecznego przygotowania do
egzaminu maturalnego. S³u¿¹ temu równie¿ cotygodniowe konsulta-
cje, w czasie których uczeñ mo¿e zdobyæ dodatkow¹ wiedzê i umie-
jêtnoœci lub te¿ nadrobiæ zaleg³oœci. Przeprowadzamy próbne egza-
miny maturalne, oceniane przez egzaminatorów OKE.

Nauka odbywa siê w systemie jednozmianowym.
W ramach zajêæ wychowania fizycznego oferujemy naukê i do-

skonalenie umiejêtnoœci p³ywania.
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O PATRONIE
Dnia 10 marca 2001 r. szko³a przyjê³a imiê ks. prof. Józefa Tisch-

nera. Nale¿ymy do grona Szkó³ Tischnerowskich, których jest obec-
nie 34. Przynale¿noœæ do tej szacownej grupy szkó³ nosz¹cych imiê
znakomitego filozofa i cz³owieka daje nam mo¿liwoœæ wymiany do-
œwiadczeñ, wspólnych spotkañ i wzajemnego uczestnictwa w uroczy-
stoœciach wa¿nych dla ka¿dej ze szkó³. Corocznie w paŸdzierniku spo-
tykamy siê podczas Rajdu Tischnerowskiego na Turbaczu, a w roku
szk. 2002/2003 byliœmy wspó³organizatorami Dni Tischnerowskich
w Tarnowskim Teatrze im L. Solskiego. Swoimi doœwiadczeniami
dzielimy siê na ³amach kwartalnika Drogami Tischnera, który powstaje
jako efekt wspó³pracy naszych szkó³. Bierzemy równie¿ udzia³ w Me-
moriale Tischnerowskim rozgrywanym corocznie w Kluszkowcach.

OSI¥GNIÊCIA SZKO£Y I UCZNIÓW
100% absolwentów SLO zdaje egzamin maturalny, a 95% – stu-

diuje na uczelniach wy¿szych m.in. na UJ, AGH, AE, PK, UP, SGH,
KUL, WSB.

Do najwiêkszych osi¹gniêæ uczniów nale¿¹:
– I m. w Literackiej Nagrodzie Pawie Pióro
– I m. w Ogólnopolskim Konkursie Jêzyka Angielskiego English

High Flier
– finalistka XXVI Olimpiady Jêzyka Niemieckiego
– finalista w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Œwiecie Wspó³czesnym
– IV m. (zespo³owe) w Konkursie Zarz¹dzania Firm¹
– I m. w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Kr¹g.

ORGANIZACJA WOLNEGO CZASU
W ramach dodatkowych zajêæ uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ przygo-

towania siê do udzia³u w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
Ponadto mog¹ uczestniczyæ w wyk³adach uniwersyteckich (UJ, WSE).
Proponujemy uczniom wyjazdy na spektakle teatralne do krakowskich
teatrów. Organizujemy „zimowe szko³y” po³¹czone z nauk¹ jazdy na
nartach, snowboardzie i snowblade oraz „jêzykowe szko³y letnie”,
doskonal¹ce pos³ugiwanie siê jêzykami obcymi.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Szczegó³owe warunki rekrutacji znajduj¹ siê na stronie:

www.slog.tarnow.pl w dziale rekrutacja.

O SZKOLE
W sk³ad Zespo³u Szkó³ Spo³ecznych (ZSS) im. ks. prof. Józefa Ti-

schnera wchodz¹ Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce (SLO), które
od 1991r. posiada uprawnienia szko³y publicznej oraz Spo³eczne Gim-
nazjum Jêzykowe (SGJ) posiadaj¹ce w/w uprawnienia od 2000 r.
Oznacza to, ¿e nasze œwiadectwa i dokumenty s¹ honorowane przez
wszystkie szko³y publiczne na terenie kraju.

ZSS mieœci siê w ciekawym i zabytkowym budynku by³ego klubu
Zachêta przy Placu Rybnym 2. Wejœcie do szko³y jest strze¿one, co
zapewnia bezpieczeñstwo naszym uczniom.

Ka¿da klasa posiada w³asn¹ salê. Dysponujemy pracowni¹ fizycz-
no-chemiczn¹, przyrodnicz¹ oraz pracowni¹ komputerow¹ z pe³nym
dostêpem do sieci Internet. Uczniowie korzystaj¹ z niego równie¿ po
zajêciach szkolnych.

Klasy w SLO licz¹ œrednio 15 osób. Daje to mo¿liwoœæ nawi¹zania
bezpoœrednich kontaktów uczeñ – nauczyciel i sprzyja tworzeniu ¿ycz-
liwej atmosfery. Nauka odbywa siê w systemie jednozmianowym. Kad-
rê SLO stanowi¹ wykwalifikowani, doœwiadczeni, dynamiczni peda-
godzy, nauczyciele akademiccy Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawo-
dowej. Wspó³pracujemy z Wy¿sz¹ Szko³¹ Europejsk¹ im. ks. prof. J.
Tischnera w Krakowie. Pracujemy metodami aktywizuj¹cymi, k³adzie-
my nacisk na rozwijanie umiejêtnoœci i rzeteln¹ wiedzê. Nauczyciele,
ucz¹cy w naszej szkole, posiadaj¹ uprawnienia egzaminatorów nowej
matury, co daje gwarancjê dobrego przygotowania uczniów do tego
egzaminu.

Ka¿dy uczeñ ma mo¿liwoœæ indywidualnych kontaktów z nauczy-
cielem w czasie cotygodniowych konsultacji. Czas konsultacji prze-
znaczony jest na poszerzanie wiadomoœci lub uzupe³nianie braków
wynikaj¹cych np. z absencji ucznia. Uczniom zdolnym zapewniamy
indywidualny tok nauki.

Uczniowie szko³y s¹ stypendystami Prezesa Rady Ministrów oraz
finalistami olimpiad przedmiotowych.
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– krawiec
– elektromechanik
– monter elektronik
– elektryk
– operator urz¹dzeñ przemys³u szklarskiego
– piekarz
– cukiernik
– rzeŸnik wêdliniarz
– mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
– mechanik pojazdów samochodowych
– elektromechanik pojazdów samochodowych
– blacharz samochodowy
– pracownik pomocniczy obs³ugi hotelowej.

2-letnia – zawody:
– blacharz
– betoniarz-zbrojarz
– malarz-tapeciarz
– posadzkarz
– sprzedawca
– lakiernik
– kucharz ma³ej gastronomii
– kowal
– modelarz odlewniczy.

Oferujemy jeszcze: Rzemieœlnicza Zasadnicza Szko³a Zawodowa
w PilŸnie z zawodami jak w RZSZ w Tarnowie.

Niepubliczne Technikum Zawodowe uzupe³niaj¹ce po ZSZ
3-letnie – zawody:

– technik ¿ywienia i gospodarstwa domowego
– technik mechanik
– technik elektryk
– technik pojazdów samochodowych
– technik us³ug fryzjerskich
– technik budownictwa.

Niepubliczna Policealna Szko³a Zawodowa
2-letnia – zawód: kelner.

Rzemieœlnicze Centrum
Szkó³ Zawodowych
Izby Rzemieœlniczej
oraz Ma³ej i Œredniej
Przedsiêbiorczoœci
w Tarnowie
ul. Plac Dworcowy 5a
tel./fax. (14) 688-87-02
www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl
rzemieslniczazsz@gmail.com
sekretariat@izbarzemieslnicza.tarnow.pl

Dyrektor mgr in¿. Krzysztof Majchrowicz

Wiedzê mo¿emy zdobywaæ dla innych, ale m¹droœci musimy nauczyæ siê sami.

Adam Mickiewicz

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane typy szkó³ i zawody:

Rzemieœlnicza Zasadnicza Szko³a Zawodowa – nabór do 4 klas po
30 osób w ka¿dej (120 miejsc).
3-letnia – zawody:

– fryzjer
– operator obrabiarek skrawaj¹cych
– œlusarz
– stolarz
– tapicer
– cieœla
– murarz
– dekarz
– monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych
– kamieniarz
– mechanik precyzyjny
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– bardzo dobr¹ lokalizacjê w pobli¿u dworców autobusowego i PKP
– fachowa kadrê nauczycielsk¹
– szkolenie zawodowe w zak³adach rzemieœlniczych i w³asnym

Oœrodku Dokszta³cania i Doskonalenia Zawodowego
– zawody poszukiwane w kraju i za granic¹
– naukê jêzyka angielskiego.

Podczas nauki uczeñ jest traktowany jako pracownik m³odociany
i zarabia zgodnie z Kodeksem pracy. Miesiêczne wynagrodzenie ucznia
/pracownika wynosi brutto: 128.12 z³, 160.15 z³ i 192.18 z³ – w posz-
czególnych latach nauki.

Po ukoñczeniu RZSZ istnieje mo¿liwoœæ kontynuacji nauki w Nie-
publicznym Technikum Zawodowym.

Absolwent Rzemieœlniczej Zasadniczej Szko³y Zawodowej uzy-
ska dyplom czeladnika po zdaniu egzaminu przed Komisj¹ Egzami-
nacyjn¹ Izby. Dziêki zdobytej wiedzy bêdzie przygotowany do samo-
dzielnego wykonywania zawodu i bêdzie móg³ prowadziæ w³asn¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

ORGANIZACJA WOLNEGO CZASU
Nauczyciele dbaj¹ o indywidualny rozwój ucznia, organizuj¹c ró¿-

ne formy zajêæ pozalekcyjnych, zgodnych z zainteresowaniami m³o-
dzie¿y. Oferujemy równie¿ szkolenia i kursy w Oœrodku Dokszta³-
cania i Doskonalenia Zawodowego Izby Rzemieœlniczej. G³ównym
zadaniem oœrodka jest prowadzenie turnusowego szkolenia dla uczniów
klas wielozawodowych, zarówno naszych uczniów, jak i uczniów
z innych szkó³ zawodowych. Najlepsi uczniowie pog³êbiaj¹ swoj¹ wie-
dzê i doœwiadczenia w Projekcie wspó³finansowanym przez UE
w ramach Funduszu Spo³ecznego Modernizacja kszta³cenia zawodo-
wego w Ma³opolsce.

Zajêcia w obu szko³ach odbywaj¹ siê w formie zaocznej (zjazdy
co dwa tygodnie w soboty i niedziele). Nauka koñczy siê egzami-
nem z przygotowania zawodowego i matur¹.

Niepubliczne Technikum Kelnerskie na podbudowie gimnazjum
4-letnie – zawód: kelner.

Niepubliczne Technikum Fryzjerskie na podbudowie gimnazjum
4-letnie – zawód: technik us³ug fryzjerskich (wiza¿ i stylizacja).

WARUNKI PRZYJÊCIA
Rekrutacja do Niepublicznego Technikum Kelnerskiego i Fry-

zjerskiego dziennego, odbywa siê na podstawie œwiadectw gimna-
zjalnych. Rekrutacja do Niepublicznego Technikum Zawodowego,
uzupe³niaj¹cego na I semestr odbywa siê na podstawie œwiadectwa
ukoñczenia ZSZ. Rekrutacja do Niepublicznej Policealnej Szko³y
Zawodowej na I semestr odbywa siê na podstawie œwiadectwa ukoñ-
czenia LO. Termin naboru: 1-31 sierpnia.

O przyjêciu kandydatów do klasy pierwszej Rzemieœlniczej Za-
sadniczej Szko³y Zawodowej decyduje komisja. Wa¿nym warunkiem
decyduj¹cym o przyjêciu do szko³y, jest zaœwiadczenie lekarskie o
braku przeciwwskazañ do pracy w wybranym zawodzie oraz wiek:
nie przekroczone 18 lat i ukoñczone 16 lat (wyj¹tkowo 15 lat), plus
podstawowe dokumenty.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce naboru mo¿na uzyskaæ bez-
poœrednio w siedzibie szko³y od 7.30 do 15.00 lub telefonicznie,
tak¿e w Izbie Rzemieœlniczej przy ul. Urszulañska 16 w godzinach
od 7.30 do 15.30, tel. (14) 621-31-48, tel./fax. (14) 621-57-69.

O SZKOLE
Rzemieœlnicze Centrum Szkó³ Zawodowych jest placówk¹ oœwia-

tow¹ niepubliczn¹ o uprawnieniach szko³y publicznej, której orga-
nem prowadz¹cym jest Izba Rzemieœlnicza oraz Ma³ej i Œredniej Przed-
siêbiorczoœci w Tarnowie. Rzemieœlnicza Zasadnicza Szko³a Zawo-
dowa jest jedyn¹ tego typu szko³¹ w Tarnowie. Powsta³a w 2006 roku
i kszta³ci na rzecz rzemios³a oraz prywatnych zak³adów pracy. Oferuje:
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– mechanik pojazdów samochodowych
– fryzjer.
Szko³a gwarantuje uczniom praktyki zawodowe.

W Zespole Szkó³ Niepublicznych istnieje mo¿liwoœæ uzyskania
Europejskiego Certyfikatu Umiejêtnoœci Komputerowych, który ho-
norowany jest na terenie ca³ej Europy:

– ECDL CORE
– ECDL Advanced
– ECDL WebStarter
– E-Citizen
– E-Guardian.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Szko³a przeprowadza rekrutacjê uczniów w oparciu o zasadê po-

wszechnej dostêpnoœci, kieruje siê kryteriami okreœlonymi w regula-
minie. Od kandydatów wymaga siê: ukoñczenia 15 lat i nie przekro-
czenia 18, ukoñczenia gimnazjum (kandydaci do ZSZ). Niezbêdne
dokumenty:

podanie wraz z numerem PESEL
ostatnie œwiadectwo szkolne
test kompetencji
3 fotografie.

Szko³a prowadzi zarówno nabór elektroniczny jak i tradycyjny.

O SZKOLE
Zespó³ Szkó³ Niepublicznych powsta³ 1.09.2005 r. jako szko³a

z uprawnieniami szko³y publicznej. Od tego czasu systematycznie
siê rozwija.

W sk³ad ZSN wchodz¹: Zasadnicza Szko³a Zawodowa, Techni-
kum, Technikum Uzupe³niaj¹ce oraz Gimnazjum z oddzia³ami przy-
sposabiaj¹cymi do pracy. Ponadto Zasadnicza Szko³a Zawodowa dla
doros³ych na podbudowie szko³y podstawowej.

Szko³a kszta³ci uczniów w kierunkach atrakcyjnych na rynku pra-
cy, pozwalaj¹cych w przysz³oœci wykonywaæ elitarne zawody. Za-
pewnia ciekawe zajêcia praktyczne.

Zespó³ Szkó³ Niepublicznych
w Tarnowie
al. Solidarnoœci 21a
tel. (14) 636-00-15, (14) 636-00-16
www.zsn.edu.pl
fmcku@tar.pl

Dyrektor mgr in¿. Bogus³aw Pitu³a

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane typy szkó³ i zawody:
Technikum – planowane 2 oddzia³y, po 32 osoby w ka¿dym
4-letnie – zawody:

– technik informatyk
– technik teleinformatyk
– technik handlowiec
– technik ekonomista
– technik kucharz
– technik kelner
– technik pojazdów samochodowych
– technik mechatronik
– technik us³ug fryzjerskich.

Zasadnicza Szko³a Zawodowa – planowane 3 oddzia³y, po 36 osób
w ka¿dym.
2-letnie – zawody:

– kucharz ma³ej gastronomii
– sprzedawca
– betoniarz-zbrojarz
– posadzkarz.

3-letnie – zawody:
– stolarz
– œlusarz
– monter instalacji sanitarnych
– technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie
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Zespó³ Szkó³ Niepublicznych przygotowuje do egzaminu potwier-
dzaj¹cego kwalifikacje zawodowe, a tak¿e umo¿liwia dalsze ksztace-
nie w 2-letnich uzupe³niaj¹cych liceach ogólnokszta³c¹cych i 3-let-
nich uzupe³niaj¹cych technikach, koñcz¹cych siê matur¹. Technikum
na podbudowie gimnazjum stwarza absolwentom mocne podstawy
do kontynuowania edukacji na wybranych kierunkach studiów. Umo¿-
liwia znalezienie ciekawej pracy i osi¹gniêcie kariery zawodowej.

Szko³a posiada dobrze wykszta³con¹ kadrê pedagogiczn¹, przy-
gotowan¹ do podjêcia zadañ wynikaj¹cych ze statutu szko³y i progra-
mów nauczania. Zajêcia dydaktyczne odbywaj¹ siê w klasach i klaso-
pracowniach wyposa¿onych w œrodki audiowizualne i multimedial-
ne. Dysponuje pracowni¹ komputerow¹ z pe³nym dostêpem do sieci
Internet. Placówka posiada zaplecze techniczne do prowadzenia prak-
tycznej nauki zawodu: pracowniê gastronomiczn¹, handlow¹ i audio-
wizualn¹.

Szko³a wspó³pracuje z Centrum Kszta³cenia i Wychowania OHP
oraz Centrum Edukacji i Pracy M³odzie¿y OHP. Dziêki tej wspó³pra-
cy m³odzie¿ ZSN ma zapewnion¹ praktykê zawodow¹, jako pra-
cownicy m³odociani.

ZSN jest szko³a niezwykle potrzebn¹ œrodowisku, gdy¿ rozwi¹-
zuje wiele problemów edukacyjno-wychowawczych i spo³ecznych
m³odych ludzi pomagaj¹c im w znalezieniu swojego miejsca w ¿yciu.
Uzupe³nia ofertê szkó³ publicznych. Wydatnie wspiera rodziców
(prawnych opiekunów) uczniów zagro¿onych wykluczeniem spo-
³ecznym.

Nad bezpieczeñstwem uczniów dodatkowo czuwa ochrona.

ORGANIZACJA WOLNEGO CZASU
Uczniowie posiadaj¹cy kierunkowe uzdolnienia i szersze potrze-

by edukacyjne, tak¿e artystyczne, mog¹ je rozwijaæ w ko³ach zain-
teresowañ dzia³aj¹cych w œwietlicy œrodowiskowej przy CKiW OHP
w Tarnowie. Dla zainteresowanych sportem, przy ZSN dzia³a Ucz-
niowski Klub Sportowy „Junak”, w którym uczniowie mog¹ dosko-
naliæ swe umiejêtnoœci w ró¿nych dziedzinach sportu.

 

OHP
Informacja
o formach
kszta³cenia
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Ochotnicze Hufce Pracy
Centrum Kszta³cenia
i Wychowania
w Tarnowie
ul. Moœcickiego 27
tel. (14) 621-72-35,
fax. (14) 627-64-03
www.ckiw-ohp.tarnow.pl

Dyrektor Antoni Góral

OFERTA EDUKACYJNA

Centrum Kszta³cenia i Wychowania OHP w Tarnowie we wspó³-
pracy z Zespo³em Szkó³ Niepublicznych oraz Izb¹ Rzemieœlnicz¹
w Tarnowie proponuje nastêpuj¹ce szko³y i zawody:

Zasadnicza Szko³a Zawodowa
2-letnia – zawody:

– kucharz ma³ej gastronomii
3-letnia – zawody:

– technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie
– piekarz
– cukiernik
– œlusarz
– stolarz
– fryzjer.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Wymagania:

– ukoñczone 15 lat, nie przekroczone 18 lat
– ukoñczone gimnazjum.

Niezbêdne dokumenty:
– podanie
– kwestionariusz osobowy
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– udzia³u w ¿yciu kulturalnym.
– kszta³towania zdrowego stylu ¿ycia i harmonijnego rozwoju.
Praca z m³odzie¿¹ CKiW prowadzona w kilkuosobowych grupach

wychowawczych daje mo¿liwoœæ dalekiej indywidualizacji oddzia³y-
wañ wychowawczych, wyrównawczych, opiekuñczych, profilaktycz-
nych. Intensywna wspó³praca wychowawców CKiW z kierownictwem
i nauczycielami szkó³, rodzicami i opiekunami prawnymi jest nakie-
rowana na wsparcie  uczestników w pokonywaniu wystêpuj¹cych w
ich ¿yciu problemów. M³odzie¿ naszej placówki ma mo¿liwoœæ edu-
kacyjnych spotkañ z lekarzami ró¿nych specjalnoœci, psychologami,
przedstawicielami policji, s¹dów, uczestnictwa w szkoleniach z za-
kresu rynku pracy.

ORGANIZACJA WOLNEGO CZASU
Organizowane przez OHP na szczeblu placówki, regionu, woje-

wództwa lub ogólnopolskie przedsiêwziêcia z zakresu oœwiaty, kul-
tury, sportu,  turystyki i rekreacji, pozwalaj¹ na poszerzenie wiedzy
i umiejêtnoœci, zdobywanie nagród, poznawanie miejsc i ludzi. M³o-
dzie¿ ucz¹ca siê w Centrum mo¿e realizowaæ zainteresowania w ra-
mach propozycji:

– kulturalnych (zespó³ taneczny, kino, teatr, zajêcia plastyczne, za-
jêcia teatralno-sceniczne),

– sportowych i rekreacyjnych (w³asna si³ownia, bezp³atny basen,
sekcja strzelecka, zajêcia gry w szachy, wycieczki i rajdy tury-
styczne, gry zespo³owe).

– udzia³ w wymianie zagranicznej m³odzie¿y.
Pobyt w Centrum umo¿liwia korzystanie z bezp³atnych specjali-

stycznych szkoleñ finansowanych z funduszy europejskich.
 CKiW proponuje miêdzy innymi udzia³ w: Ogólnopolskim Kon-

kursie Wiedzy Informatycznej M³odzie¿y OHP, Festiwalu Twórczoœci
Artystycznej M³odzie¿y OHP, kilkudniowych Ogólnopolskich Manew-
rach Fortecznych w Twierdzy Przemyœl, kilkudniowych Spotkaniach
Klubu Aktywnych odbywaj¹cych siê w ciekawych miejscach Polski.
Zachêca do uczestnictwa w ró¿nego rodzaju rozgrywkach sportowych:
Ogólnopolskim Turnieju Pi³ki Siatkowej Dziewcz¹t, Zawodach Teni-
sa Sto³owego, turniejach strzeleckich i trójbojach obronnych, zawo-

– ostatnie œwiadectwo szkolne
– skrócony odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem miejsca sta-

³ego zameldowania (obowi¹zuje kandydatów do internatu)
– Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP z Urzêdu Skarbowego)
– numer PESEL
– zaœwiadczenie lekarskie stwierdzaj¹ce stan zdrowia pozwala-

j¹cy na naukê w wybranym zawodzie
– 5 fotografii
– dokumenty potwierdzaj¹ce sytuacjê materialn¹ rodziny
– opinia w przypadku posiadania kuratora.

O CENTRUM
Ochotnicze Hufce Pracy s¹ wyspecjalizowan¹, pañstwow¹ jednostk¹

bud¿etow¹ nadzorowan¹ przez ministra w³aœciwego do spraw pracy,
realizuj¹c¹ zadania pañstwa w obszarze polityki spo³ecznej w zakre-
sie kszta³cenia, wychowania i zatrudnienia ludzi m³odych. G³ównym
celem dzia³alnoœci Centrum Kszta³cenia i Wychowania OHP w Tarno-
wie jest stworzenie m³odzie¿y warunków prawid³owego rozwoju spo-
³ecznego i zawodowego ze szczególnym uwzglêdnieniem m³odzie¿y
defaworyzowanej.

Centrum zapewnia ca³odobow¹ opiekê m³odzie¿y przez wycho-
wawców w internacie, bezp³atne wy¿ywienie i zakwaterowanie w kil-
kuosobowych pokojach, w pe³ni wyposa¿one wêz³y sanitarne na ko-
rytarzach. Mieszkalne i szkoleniowe obiekty CKiW OHP znajduj¹ siê
w Tarnowie oraz w Gródku nad Dunajcem.

Centrum gwarantuje miejsca zajêæ praktycznych w statusie pra-
cownika m³odocianego we w³asnych warsztatach szkoleniowych lub
u pracodawców na terenie miasta.

Kadra wychowawcza Centrum przygotowuje wychowanków do:
– ¿ycia w rodzinie
– ¿ycia w spo³ecznoœci lokalnej i w pañstwie w duchu dziedzic-

twa kulturowego oraz w zjednoczonej Europie
– rozpoznawania wartoœci moralnych oraz dokonywania w³aœ-

ciwych wyborów
– kierowania w³asnym losem oraz ci¹g³ego doskonalenia swo-

jej wiedzy i umiejêtnoœci
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Centrum Edukacji i Pracy
M³odzie¿y Ochotniczych
Hufców Pracy
w Tarnowie
ul. Moœcickiego 27
tel. (0-14) 621-95-64,
fax. (0-14) 626-49-99
centrum@ceip-ohp.tarnow.pl

Dyrektor in¿. Adam Potempa

OFERTA EDUKACYJNA

Ochotniczy Hufiec Pracy nr 6-23 z siedzib¹ w Tarnowie, propo-
nuje naukê w nastêpuj¹cych typach szkó³ i formach kszta³cenia:

Zasadnicza Szko³a Zawodowa
2-letnia – zawody:

– kucharz ma³ej gastronomii
– sprzedawca
– betoniarz – zbrojarz
– lakiernik
– posadzkarz
– tapicer.

3-letnia – zawody:
– monter izolacji budowlanych
– murarz
– mechanik pojazdów samochodowych
– blacharz samochodowy
– elektromechanik pojazdów samochodowych.

Rzemieœlnicza Nauka Zawodu – formy kursowe
2-letnie w zawodach:

– betoniarz – zbrojarz
– kucharz ma³ej gastronomii.

 dach lekkoatletycznych, ogólnopolskich i regionalnych zawodach
Wêdkarskich, Wojewódzkich Mistrzostwach OHP w P³ywaniu. Daje
szansê na wygran¹ w konkursach: Sprawny w Zawodzie, Konkursie
Ortograficznym oraz wiedzy o BHP, PCK, AIDS.

Wychowankowie bior¹ udzia³ w ogniskach i piknikach integra-
cyjnych, pieszych pielgrzymkach i rajdach, tak¿e jedno- i wielo-
dniowych wycieczkach autokarowych np. tras¹ Turuñ – Frombork
– Malbork – Trójmiasto – Hel czy te¿ do Warszawy. M³odzie¿ nie
ponosi kosztów uczestnictwa  w proponowanych przedsiêwziêciach.

Uczestnicy Centrum bior¹ udzia³ w obchodach pañstwowych œwi¹t
i rocznic przygotowuj¹c okolicznoœciowe akademie i spotkania.

Ponadto przedstawiciele Samorz¹du M³odzie¿y bior¹ udzia³ w co-
miesiêcznych ocenach poszczególnych uczestników w ramach ca-
³orocznego konkursu Wzorowy Uczestnik CKiW, zg³aszaj¹ wnioski
dotycz¹ce pobytu m³odzie¿y w placówce, organizacji przedsiêwziêæ
rekreacyjno-sportowych i turystycznych.
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okres od 24 do 36 miesiêcy. Zawody w których odbywa siê nauka
zawodu oraz czas jej trwania okreœlaj¹ przepisy dotycz¹ce klasyfi-
kacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Nauka zawodu koñczy
siê egzaminem.

W strukturach Centrum Edukacji i Pracy M³odzie¿y OHP funk-
cjonuj¹ M³odzie¿owe Biuro Pracy, Klub Pracy, Oœrodek Szkolenia
Zawodowego i Mobilne Centrum Informacji Zawodowej.

M³odzie¿owe Biuro Pracy (MBP) odpowiada za pozyskiwanie
ofert pracy, prowadzenie banku danych o pracodawcach, udzielanie
pomocy w doborze odpowiedniej oferty, kierowanie do pracy, orga-
nizowanie krótkoterminowego zatrudnienia dla osób ucz¹cych siê.
MBP wydaje zainteresowanej m³odzie¿y skierowania do Hufca Pra-
cy i udziela informacji dotycz¹cych mo¿liwoœci uzupe³nienia wy-
kszta³cenia i zdobywania kwalifikacji zawodowych z równoczesnym
zapewnieniem uczestnikom praktycznej nauki zawodu.

Oœrodek Szkolenia Zawodowego inicjuje i organizuje szkole-
nia i kursy przyuczaj¹ce do zawodu, podnosz¹ce kwalifikacje, prze-
kwalifikowuj¹ce w zawodach i specjalnoœciach poszukiwanych na
lokalnym rynku pracy.

Klub Pracy prowadzi (w siedzibie CEiPM OHP i na terenie szkó³)
zajêcia grupowe, warsztatowe dla m³odzie¿y szkó³ gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych, absolwentów i osób bezrobotnych. Tematyka za-
jêæ dotyczy aktywnych form i sposobów poszukiwania pracy, w tym:
autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, tworzenia dokumen-
tów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, aser-
tywnoœci itp. Klub Pracy wyposa¿ony jest w stanowiska komputero-
we z dostêpem do Internetu. Osoby zainteresowane poszukiwaniem
informacji i tworzeniem w³asnych dokumentów zapraszamy od po-
niedzia³ku do pi¹tku, w godz. 13.00 - 15.30.

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej (MCIZ) dzia³a nie tyl-
ko stacjonarnie, ale aktywnie dociera do miejscowoœci oddalonych
od wiêkszych oœrodków. Doradcy zawodowi MCIZ prowadz¹ zajê-
cia grupowe i warsztaty, udzielaj¹ porad indywidualnych i informacji
zawodowych z zakresu planowania kariery, wspieraj¹ w podejmowa-
niu decyzji o wyborze kierunku kszta³cenia, pomagaj¹ okreœliæ pre-
dyspozycje zawodowe.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Wymagania: ukoñczone gimnazjum, wiek 16-18 lat, dobry stan

zdrowia.

O CENTRUM
Opiek¹ Ochotniczych Hufców Pracy objêta jest m³odzie¿, która

ma opóŸnienia w cyklu kszta³cenia i nie rokuje ukoñczenia szko³y
w standardowym trybie lub uwarunkowania psychofizyczne czy trud-
na sytuacja ¿yciowa ogranicza im mo¿liwoœæ nauki.

Praktyczn¹ naukê zawodu uczestnicy odbywaj¹ bezpoœrednio
u pracodawców na terenie Tarnowa i innych miejscowoœci regionu
tarnowskiego, co daje szansê wyró¿niaj¹cym siê absolwentom zdo-
byæ zatrudnienie u swojego pracodawcy. Absolwenci, po zdaniu
egzaminów koñcowych otrzymuj¹ tytu³ robotnika wykwalifikowa-
nego (egzamin przed pañstwow¹ komisj¹ egzaminacyjn¹) lub cze-
ladnika (egzamin w Izbie Rzemieœlniczej).

Efektywnoœæ kszta³cenia uczestników jest wysoka. Wszyscy
uczestnicy Hufców posiadaj¹ status pracownika m³odocianego i na
czas nauki zawieraj¹ z pracodawc¹ indywidualne umowy o pracê.

ZASADY ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA
PRACOWNIKÓW M£ODOCIANYCH

M³odocianym jest osoba, która ukoñczy³a 16 lat, a nie przekro-
czy³a 18 roku ¿ycia. Zasadniczym powodem zatrudnienia m³odocia-
nego jest umo¿liwienie mu zdobycia kwalifikacji zawodowych. Pra-
codawca mo¿e zatrudniæ m³odocianego, je¿eli ukoñczy³ co najmniej
gimnazjum oraz przedstawi œwiadectwo lekarskie stwierdzaj¹ce, ¿e
praca danego rodzaju nie zagra¿a jego zdrowiu. Zasady zdobywania
przygotowania zawodowego oraz wynagradzania m³odocianego ustala
rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
przygotowania zawodowego m³odocianych i ich wynagradzania (Dz.
U. nr 60, poz. 278 z póŸn. zm.) oraz dzia³ IX Kodeksu Pracy.

Przygotowanie zawodowe m³odocianych odbywa siê przez przy-
gotowanie do pracy w charakterze wykwalifikowanego robotnika
lub czeladnika, obejmuj¹ce praktyczn¹ naukê zawodu oraz dokszta³-
canie teoretyczne. Umowê z m³odocianym zawiera pracodawca, na
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OFERTA SPECJALNA DLA DYREKTORÓW SZKÓ£,
PEDAGOGÓW SZKOLNYCH, NAUCZYCIELI

I RODZICÓW
Pracownicy Centrum Edukacji i Pracy M³odzie¿y OHP w Tarnowie

(doradcy zawodowi oraz lider Klubu Pracy) bezp³atnie organizuj¹ i pro-
wadz¹ grupowe spotkania informacyjno-edukacyjne, zajêcia warsz-
tatowe dla m³odzie¿y oraz udzielaj¹ indywidualnych konsultacji i po-
rad zawodowych pomocnych w planowaniu kariery, wyborze kierun-
ków kszta³cenia, okreœlaniu predyspozycji i kompetencji osobistych.
Dysponujemy profesjonalnym sprzêtem i pakietem informacji eduka-
cyjno-zawodowej.

Spotkania przez nas organizowane mog¹ odbywaæ siê na terenie
Pañstwa szko³y, gminy, miejscowoœci lub w siedzibie firmy.

 

Pa³ac M³odzie¿y
– informacja
o formach
kszta³cenia
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Pa³ac M³odzie¿y
w Tarnowie
ul. Pi³sudskiego 24
tel. (14) 622-03-85
fax (14) 62-15-41
www.pm.tarnow.pl
pm@pm.tarnow.pl

Dyrektor dr Marta Komorowska

OFERTA EDUKACYJNA

Tegoroczna oferta Pa³acu M³odzie¿y – jednej z najstarszych placó-
wek oœwiatowych w naszym mieœcie jest tradycyjnie bogata i atrak-
cyjna, skierowana do osób o ró¿nych zainteresowaniach. Obejmuje
zajêcia w ponad trzydziestu grupach zainteresowañ.

Proponujemy naukê w 5 dzia³ach – w grupach o optymalnej dla
procesu kszta³cenia liczbie uczniów 12-15:

Dzia³ Oœwiatowy – prowadzi kursy jêzykowe (angielski, niemiecki,)
oraz zajêcia w ko³ach matematycznym i polonistycznym. Organizuje
te¿ kursy przygotowawcze do egzaminów maturalnych oraz egzami-
nów wstêpnych na wy¿sze uczelnie.

Klub Aktywnej M³odzie¿y „Okiem Reportera” – praca reportera,
konferansjera, sztuka wywiadu, reporta¿, praca z mikrofonem i przed
kamer¹, redagowanie newsów i informacji, prowadzenie dokumenta-
cji fotograficznej, wspó³praca z lokalnymi mediami, spotkania z dzien-
nikarzami lokalnych mediów.

Klub Kreatywnej M³odzie¿y – rozwijanie i ukierunkowywanie za-
interesowañ m³odzie¿y na pomoc innym ludziom. Podczas zajêæ uczes-
tnicy poznaj¹ szereg nowoczesnych technik, dziêki którym nabêd¹
wiêkszej pewnoœci siebie oraz rozwin¹ w³asn¹ postawê twórcz¹.

Grupa Wolontariuszy PM – motto, które nam przyœwieca, to s³owa
A. Einsteina „Tylko ¿ycie poœwiêcone innym warte jest prze¿ycia”.
A wiêc dobro, które ofiarujemy drugiej osobie, daje nam  satysfakcje.
Cele do których d¹¿ymy to uwra¿liwienie siebie na potrzeby innych,
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niesienie pomocy tam gdzie jest ona potrzebna, uwra¿liwienie na ob-
szary ludzkiej biedy, wspó³praca z organizacjami prowadz¹cymi dzia-
³alnoœæ charytatywn¹, pomoc zwierzêtom i dzia³ania proekologiczne,
podejmowanie w³asnych inicjatyw, rozwijanie i doskonalenie w³asnych
umiejêtnoœci i pasji, wzrost samodzielnoœci w dzia³aniu. Wszystkich,
którym idea ta jest bliska zapraszamy w nasze szeregi.

Doradztwo zawodowe – oferta poradnictwa indywidualnego i gru-
powego:
– badanie predyspozycji zawodowych: wyznaczanie indywidualnej

œcie¿ki kariery; tworzenie planu dzia³ania; okreœlanie stylu uczenia
siê; okreœlanie stylu podejmowania decyzji; okreœlanie stylu zarz¹-
dzania zespo³em; okreœlanie preferencji zwi¹zanych z pe³nieniem
roli w grupie; okreœlanie g³ównych wartoœci w planowaniu rozwo-
ju zawodowego i osobistego;

– rozwój kompetencji: podejmowanie decyzji, praca w grupie, ko-
munikacja interpersonalna; komunikacja intrapersonalna, motywa-
cja, zarz¹dzanie sob¹ w czasie, redukcja stresu, rozwijanie kre-
atywnoœci, wyznaczanie celów;

– przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej;
– przygotowanie dokumentów aplikacyjnych;
– metody aktywnego poszukiwania pracy.

Dzia³ Artystyczny – rozwija i kszta³ci talenty m³odych muzyków,
wokalistów, i tancerzy.

Pracownia wokalna – realizowany program wynika z zaintereso-
wañ piosenk¹ polsk¹ pop, piosenk¹ literack¹, religijn¹ oraz obcojê-
zyczn¹, obejmuje naukê œpiewu, pracê z mikrofonem, ruch scenicz-
ny, udzia³ w przegl¹dach i konkursach lokalnych i ogólnopolskich.

Pracownia muzyczna – nauka gry na gitarze dla pocz¹tkuj¹cych
i zaawansowanych.

Dzia³ Sztuk Plastycznych – rozwija i kszta³ci talenty m³odych pla-
styków:

Pracownia ceramiczna, jedyna w mieœcie, rozpoczê³a dzia³alnoœæ
w ubieg³ym roku. Adepci tej sztuki poznaj¹ podstawowe techniki zwi¹-
zane z formowaniem, zdobieniem, modelowaniem oraz projektowa-
niem i wzornictwem wyrobów ceramicznych.

Pracownia plastyczna – poznanie ró¿nych technik plastycznych,
nauczanie i poszerzanie wiedzy o sztuce, doskonalenie umiejêtnoœci
manualnych, praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejêtnoœci.

Architektura i rysunek artystyczny, i malarstwo – przygotowanie
m³odzie¿y do egzaminów wstêpnych do szkó³ artystycznych, technicz-
nych, w tym na wy¿sze uczelnie artystyczne, architekturê, budownic-
two itp. kierunki. Równie¿ przygotowanie prac plastycznych do tzw.
teczki wymaganej na wy¿szych uczelniach.

Autorska pracownia Jacka Kucaby – przygotowanie m³odzie¿y do
egzaminów wstêpnych na wy¿sze uczelnie artystyczne i kierunki pro-
jektowe, Porz¹dkowanie i poszerzenie doœwiadczeñ i wiedzy ucznia
w obrêbie pojêæ i jêzyka sztuki oraz historii sztuki poprzez realizacjê
bloku teoretycznego z zakresu historii sztuki nowoczesnej i wspó-
³czesnej.

Pracownia projektowania i wiza¿u – kreowanie w³asnego wizerun-
ku, projektowanie i realizacja projektów oraz zdobywanie doœwiadcze-
nia w dziedzinie stylizacji i projektowania mody.

Dzia³ Sportu – trenerzy przygotowuj¹ zawodników do udzia³ów
w meetingach sportowych oraz prowadz¹ zajêcia kursowe.

Trenuje tu szeœæ sekcji: judo, szermierki, wspinaczkowa, koszy-
kówki dziewcz¹t i ch³opców, pi³ki rêcznej dziewcz¹t i ch³opców.

Dzia³ Techniki – proponuje zajêcia w pracowniach: sztuki kulinarnej,
kroju i szycia, fotograficznej, filmowej, komputerowej i modelarskiej.

Pracownie fotograficzna – cyfrowa, tradycyjna oraz filmowa – pod-
stawy techniczne i artystyczne fotografii, fotografowanie, wywo³y-
wanie filmów, powiêkszanie, zdobycie wiadomoœci i umiejêtnoœci,
prezentacja zdjêæ na wystawach i konkursach fotograficznych.

Pracownia informatyczno-matematyczna:
– Informatyka – obs³uga pakietu Office, programowania w Logo

i C++ oraz tworzenia stron WWW i obróbki plików graficznych,
przygotowanie do egzaminu ECDL z uwzglêdnieniem wszystkich
siedmiu modu³ów. Istnieje mo¿liwoœæ uzyskania certyfikatu. Wy-
chowankowie uczestnicz¹cy na zajêcia pracowni informatyczno-
matematycznej bior¹ udzia³ w wielu konkursach, do których s¹
przygotowywani.
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– Matematyka – uczniowie klas I i II liceum mog¹ liczyæ na pomoc
w opanowaniu trudniejszych partii materia³u oraz pomoc w przy-
gotowaniu do sprawdzianów. Wyró¿niane s¹ wiadomoœci i umie-
jêtnoœci wymagane na maturze. Maturzyœci przygotowuj¹ siê w spo-
sób usystematyzowany i efektywny rozwi¹zuj¹c zadania uwzglêd-
niaj¹ce standardy egzaminacyjne i przyk³adowe arkusze maturalne.
Zajêcia z j. polskiego – rozbudzenie zainteresowañ z zakresu jêzy-

ka polskiego, polepszenie wyników z przedmiotu jêzyk polski, przy-
gotowanie matury z jêzyka polskiego, rozbudzenie talentu literackie-
go i wiedzy humanistycznej.

Pracownia kroju i szycia – nauka kroju i szycia adresowana jest do
entuzjastów krawiectwa i mody, którzy ceni¹ sobie oryginalny wy-
gl¹d i w³asny styl i chcieliby poznaæ tajniki tej sztuki, realizowane s¹
pomys³y autorskie, najciekawsze pomys³y prezentowane s¹ na wysta-
wach i pokazach mody, a tak¿e w czasopismach i kalendarzach pro-
muj¹cych pracowniê.

Pracownia sztuki kulinarnej „Art cafe” – zasady i przygotowanie
potraw kuchni tradycyjnej i orientalnych, zdobycie umiejêtnoœci or-
ganizowania przyjêæ okolicznoœciowych, dekoracji potraw, sto³ów
i wnêtrz.

Pracownia modelarska – w pracowni mo¿na pod okiem instrukto-
ra prowadz¹cego zbudowaæ modele ³odzi, szybowców, samolotów,
okrêtów podwodnych oraz wykonaæ modele kartonowe, rakiety i ma-
kiety. Uczestnicy zajêæ poznaj¹ równie¿ podstawy elektroniki wyko-
rzystywane w modelarstwie oraz samodzielnie sk³adaj¹ uk³ady elek-
troniczne, bior¹ udzia³ w zawodach rangi Mistrzostw Polski Modeli R/
C, które rozgrywane s¹ w ca³ym kraju.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Od 1 do 15 wrzeœnia mo¿na zapisywaæ siê na zajêcia organizo-

wane przez tarnowski Pa³ac M³odzie¿y w nowym roku szkolnym
2011/2012. Chêtni do uczestniczenia w zajêciach mog¹ zapisywaæ
siê w siedzibie placówki przy ul. Pi³sudskiego 24. Od poniedzia³ku
do pi¹tku, miêdzy godzin¹ 15 a 18 dy¿uruj¹ nauczyciele – instruk-
torzy poszczególnych pracowni, którzy prezentuj¹ program zajêæ.

Zapisu dokonuje siê na podstawie Karty Wychowanka, podpisa-
nej przez rodziców lub prawnych opiekunów.

W niektórych formach istnieje mo¿liwoœæ zapisania siê w trakcie
roku szkolnego po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadz¹cego.

Poradnictwo indywidualne realizowane jest w formie spotkañ z do-
radc¹ zawodowym w Pa³acu M³odzie¿y w Tarnowie, sala nr 15, po
wczeœniejszym uzgodnieniu terminu.

Poradnictwo grupowe adresowane jest do grup zorganizowanych,
w tym do klas szkó³ ponadgimnazjalnych. Szkolenia odbywaj¹ siê
po uzgodnieniu terminu i tematyki zajêæ w Pa³acu M³odzie¿y w Tar-
nowie lub na terenie szko³y zamawiaj¹cej szkolenie.

Prowadzone s¹ równie¿ szkolenia dla grup z wolnego naboru.
Informacje o terminach i tematyce szkoleñ tych szkoleñ s¹ przeka-
zywane za poœrednictwem strony internetowej placówki w dziale
Doradztwo Zawodowe.

O PLACÓWCE
Pa³ac M³odzie¿y w Tarnowie jest placówk¹ Gminy Miasta Tarno-

wa pracuj¹c¹ w systemie edukacji narodowej. Specyfika tej placów-
ki to przenikanie i uzupe³nianie dzia³alnoœci politechnicznej, artys-
tycznej, naukowej i sportowej, co daje szansê na pe³ny, nieskrêpo-
wany rozwój m³odego cz³owieka.

Celem dzia³alnoœci PM jest kszta³towanie i rozwijanie uzdolnieñ
i zainteresowañ m³odzie¿y, pog³êbienie wiedzy i umiejêtnoœci, or-
ganizowanie czasu wolnego i wypoczynku.

Tarnowski Pa³ac jest obecnie jedn¹ z 11 tego typu placówek dzia-
³aj¹cych w Polsce. Bardzo szeroka formu³a programowa PM, otwar-
cie na dokonuj¹ce siê zmiany i aktualne potrzeby, powoduj¹, ¿e jest
to placówka w pe³ni ¿ywa i u¿yteczna. Dzieje siê tak, nie tylko za
przyczyn¹ doœwiadczonej kadry nauczycielskiej i instruktorskiej, lecz
równie¿ dziêki wspó³pracy rodziców, szkó³ i zaprzyjaŸnionych in-
stytucji. Pa³ac M³odzie¿y w Tarnowie to piêkna historia i tradycja.
Pisali j¹ miêdzy innymi mistrzowie œwiata, Europy i Polski w ró¿-
nych dyscyplinach sportowych, plastycy, muzycy, fotograficy i mo-
delarze, którzy swój talent prezentowali w wielu zak¹tkach œwiata.
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W placówce wychowania pozaszkolnego jak¹ jest PM, maj¹cej
swoj¹ specjaln¹ metodykê zajêæ, wystêpuje emocjonalny zwi¹zek
(mistrz – uczeñ) pomiêdzy prowadz¹cym zajêcia a uczestnikiem.
Tego rodzaju relacje s¹ najwartoœciowsze pod wzglêdem wychowaw-
czym. Nauczyciele posiadaj¹ najwy¿sze kwalifikacje merytorycz-
ne, specjalistyczne, przygotowanie pedagogiczne. Prowadz¹ dzia³a-
nia w edukacji nieformalnej, któr¹ mo¿na okreœliæ mianem „nauki
poprzez praktykê”.

Pa³ac M³odzie¿y pe³ni wa¿n¹ rolê w uzyskiwaniu przez m³odzie¿
kluczowych kompetencji, rozumianych jako zintegrowanie pewnej
liczby umiejêtnoœci. Wspomaga szko³y w realizacji nowej podstawy
programowej, szczególnie z zakresu wzbogacania zajêæ pozalekcyj-
nych, do prowadzenia których niejednokrotnie w szko³ach brak spe-
cjalistów lub stosownego, specjalistycznego wyposa¿enia czy te¿
odpowiednich pracowni. Realizuje funkcje socjalizacyjne, profilak-
tyczne, a tak¿e terapeutyczne w stosunku do dzieci i m³odzie¿y oraz
ich rodzin. Obejmuje dzieci i m³odzie¿ z ró¿nych œrodowisk, tak¿e
z rodzin œrednio i mniej zamo¿nych, których nie staæ na finansowa-
nie udzia³u  w komercyjnych, kursowych formach, a posiadaj¹cych
równoczeœnie du¿e potrzeby i aspiracje edukacyjne.

Panuje tu przyjazna atmosfera, któr¹ wspó³tworz¹ doœwiadczeni
i ¿yczliwi nauczyciele i pracownicy PM – przyjaŸni, pomocni, otwarci
na potrzeby i problemy m³odzie¿y. Dostosowujemy programy na-
uczania i wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i mo¿-
liwoœci m³odzie¿y. W procesie wychowania promujemy uniwersal-
ne i demokratyczne wartoœci, kszta³tujemy to¿samoœæ spo³eczn¹, po-
stawy prospo³eczne i patriotyczne, rozwijamy poczucie to¿samoœci
regionalnej i narodowej.

Pa³ac M³odzie¿y mieœci siê w zabytkowym  budynku w centrum
miasta. Dysponujemy dobr¹ baz¹ lokalow¹ i dydaktyczn¹. Zajêcia
odbywaj¹ siê w 21 salach, dobrze wyposa¿onych pracowniach -
komputerowej, muzycznej, 2 wokalnych, 2 plastycznych, 2 chore-
ograficznych, 2 fotograficznych, krawieckiej, sztuki kulinarnej,  judo.
Dziêki œrodkom EFS pozyskaliœmy 2 pracownie jêzyków obcych i ce-
ramiczn¹. Pa³ac posiada boisko wielofunkcyjne, salê teatraln¹, bib-
liotekê oraz halê widowiskowo-sportow¹. W naszej osiedlowej filii

„Do Prochowni” przy ul. Do Prochowni 20 prowadzimy zajêcia pla-
styczne i polonistyczne oraz rekreacyjne.

OSI¥GNIÊCIA PLACÓWKI I WYCHOWANKÓW
Dziêki kontynuowaniu dobrych tradycji, a tak¿e wieloletnich do-

œwiadczeñ i wci¹¿ nowych pomys³ów PM jest stale obecny w œwia-
domoœci Tarnowian. Placówka jest organizatorem imprez o zasiêgu
ogólnopolskim i miêdzynarodowym. Wspó³pracuje z wieloma kra-
jami europejskimi takimi jak: Wêgry, Rumunia, Ukraina, Czechy,
S³owacja, Rosja, Estonia, Litwa, Francja, Szwecja, Dania, Niemcy,
Austria, Bu³garia, W³ochy, Belgia i in.

Mo¿emy poszczyciæ siê finalistami i laureatami w ogólnopolskich
konkursach plastycznych, fotograficznych, wokalnych, jêzyka nie-
mieckiego, turniejach tañca towarzyskiego, modeli samochodów R/
C. Mamy mistrzów sportowych w judo, szermierce, wspinaczce œcian-
kowej, zwyciêskie dru¿yny pi³ki rêcznej i koszykowej, powo³ania
najlepszych zawodników do reprezentacji Polski. Najwiêkszy obecny
sukces to tytu³ Wicemistrza Œwiata Juniorów we Wspinaczce na czas
uzyskany przez Marcina Dzieñskiego w Edynburgu w 2010 r.

ORGANIZACJA WOLNEGO CZASU
Nasza placówka poza ofert¹ sta³ych zajêæ w pracowniach i sek-

cjach jest organizatorem wielu ró¿norodnych imprez maj¹cych zasiêg
miêdzynarodowy, ogólnopolski, regionalny i lokalny, w których nasi
wychowankowie równie¿ bior¹ udzia³:
– Regionalny Przegl¹d Teatrów Szkolnych i M³odzie¿owych „Ma-

ska”,
– Regionalny Przegl¹d Dorobku Artystycznego Szkó³ Gimnazjal-

nych  w dwóch kategoriach: muzyka, taniec,
– Tarnowski Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy (styczeñ),
– Ogólnopolskie Warsztaty Modelarskie,
– Halowe Eliminacje do Mistrzostw Polski Modeli Samochodów R/C,
– Ferie zimowe i letnie z PM – happeningi, warsztaty artystyczne,

ekologiczne, informatyczne,
– Miêdzynarodowe Halowe Grand Prix Polski Modeli Samocho-

dów R/C (marzec),
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– Miêdzynarodowe Turnieje Pi³ki Rêcznej dziewcz¹t i ch³opców
(czerwiec, listopad),

– Ogólnopolski Turniej Kadetek w Koszykówce (wrzesieñ),
– Ogólnopolskie Turnieje Tañca Towarzyskiego (grudzieñ, czer-

wiec),
– Koncerty zespo³ów artystycznych PM (ca³y rok),
– Koncerty ph. „Muzyka Lata” (lipiec, sierpieñ),
– Miêdzyszkolne zawody „Œwiêto latawca”,
– Eliminacje Rejonowe do konkursów „Bohaterowie lektur szkol-

nych”, „Triada”, Poezji Religijnej i wielu innych.


