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Drodzy Gimnazjali�ci!
Koñczycie kolejny etap edukacji i stoicie przed decyzj¹ dotycz¹c¹

wyboru dalszej drogi kszta³cenia. O wa¿no�ci tej decyzji nie trzeba niko-
go przekonywaæ. Jest to moment na przemy�lenie, rozwa¿enie swoich
mo¿liwo�ci i predyspozycji, ale równie¿ planowanie siêgaj¹ce daleko
w przysz³o�æ.

Najm³odsze pokolenie jest wielkim bogactwem naszego Miasta i na-
szego Kraju. Zale¿y nam, aby m³odzi ludzie chcieli i mogli tu rozwijaæ
swoje umiejêtno�ci, talenty i zainteresowania. Tarnowska edukacja � ws³u-
chuj¹c siê w oczekiwania rynku pracy � stwarza tarnowianom oraz oso-
bom spoza Tarnowa coraz atrakcyjniejsz¹ i bogatsz¹ ofertê kszta³cenia.

Wybór szko³y nie jest spraw¹ ³atw¹ dlatego tegoroczny �Informator�
zawiera ofertê edukacyjn¹ tarnowskich szkó³, która przychodzi z pomoc¹
w podjêciu wa¿nej ¿yciowej decyzji. Polecam równie¿ i zachêcam do
skorzystania z wersji elektronicznej dostêpnej na stronie www.edunet.
tarnow.pl. Znajduje siê tam zestaw podstawowych informacji dotycz¹-
cych kierunków kszta³cenia, zarówno w szko³ach publicznych jak i nie-
publicznych oraz oferta placówek o�wiatowych odgrywaj¹cych istotn¹
rolê w planowaniu wolnego czasu, s³u¿¹cych pomoc¹ psychologiczno-
pedagogiczn¹, proponujacych miejsca pobytu dla osób spoza Tarnowa.
Dodatkowe informacje o naszych szko³ach mo¿na znale�æ na stronie in-
ternetowej miasta poprzez system EduNet.

W tym roku zmieniono formê i uk³ad tre�ci informatora, aby umo¿li-
wiæ skorzystanie z ró¿norodnych, po¿ytecznych informacji na stronach
internetowych szkó³. Ofertê szkó³ poprzedza indeks obejmuj¹cy wykaz
szkó³ w danym typie wraz z lokalizacj¹ w zespole (adres). Pozwala on na
odniesienie do strony opisuj¹cej j¹ dok³adniej wraz z ofert¹ edukacyjn¹
i warunkami przyjêcia.

¯ycz¹c dobrych wyborów mam nadziejê, ¿e szko³y, które wybierze-
cie spe³ni¹ Wasze oczekiwania i pozwol¹ na samorealizacjê ju¿ w doro-
s³ym, nie tylko zawodowym ¿yciu.

Zastêpca Prezydenta Miasta Tarnowa
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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. 17

II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Hetmana Jana Tarnowskiego
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 2
ul. Mickiewicza 16  str. 28

III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. A. Mickiewicza
ul. Brodziñskiego 6  str. 19

IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Paw³a II
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 1
ul. Norwida 22  str. 26

V Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. J. Korczaka
ul. Rejtana 20  str. 21

VI Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 4
ul. Osiedle Legionów H. D¹browskiego 16  str. 30

VII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
ul. Staszica 8  str. 23

XIV Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Oddzia³ami Integracyjnymi
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Technicznych im. J. Szczepanika
ul. Brodziñskiego 9  str. 34

XVI Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Armii Krajowej
Al. Solidarno�ci 18  str. 25

XX Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Oddzia³ami Integracyjnymi
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 6
ul. Bandrowskiego 4  str. 32

Liceum Plastyczne
w Zespole Szkó³ Plastycznych im. A. Grottgera
ul. Westwalewicza 6  str. 52
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Ogólnokszta³c¹ca Szko³a Muzyczna II Stopnia
w Zespole Szkó³ Muzycznych im. I. J. Paderewskiego
ul. Lippóczy'ego 4  str. 51

Liceum Ogólnokszta³c¹ce Specjalne dla Nies³ysz¹cych i S³abo
S³ysz¹cych
w Zespole Szkó³ Specjalnych dla Nies³ysz¹cych i S³abo S³ysz¹cych
ul. Lippóczy'ego 4a  str. 54

Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. ks. prof. J. Tischnera
w Zespole Szkó³ Spo³ecznych
Pl. Rybny 2  str. 61

TECHNIKA

Technikum Nr 1
w Zespole Szkó³ Technicznych im. I. Mo�cickiego
ul. Kwiatkowskiego 17  str. 46

Technikum Nr 2
w Centrum Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Kwiatkowskiego 17  str. 47

Technikum Nr 3
w Zespole Szkó³ Ekonomiczno-Gastronomicznych  im. J. Pi³sudskiego
ul. Bema 9/11  str. 38

Technikum Nr 4 im. T. Tertila
w Zespole Szkó³ Mechaniczno-Elektrycznych
ul. Szujskiego 13  str. 42

Technikum Nr 5
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Technicznych im. J. Szczepanika
ul. Brodziñskiego 9  str. 34

Technikum Nr 6
w Zespole Szkó³ Techniczno-Zawodowych
ul. Pi³sudskiego 19  str. 44
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Technikum Nr 7
w Zespole Szkó³ Budowlanych
ul. Legionów 15  str. 36

Technikum Nr 9
w Zespole Szkó³ Ekonomiczno-Ogrodniczych im. T. Ko�ciuszki
ul. Sanguszków 28  str. 40

Technikum Specjalne dla Nies³ysz¹cych i s³abo S³ysz¹cych
w Zespole Szkó³ Specjalnych dla Nies³ysz¹cych i S³abo S³ysz¹cych
ul. Lippóczy'ego 4a  str. 55

Niepubliczne Technikum Fryzjerskie
w Rzemie�lniczym Centrum Szkó³ Zawodowych Izby Rzemie�lniczej
Pl. Dworcowy 5a  str. 63

Niepubliczne Technikum Samochodowe
w Rzemie�lniczym Centrum Szkó³ Zawodowych Izby Rzemie�lniczej
Pl. Dworcowy 5a  str. 63

Technikum
w Zespole Szkó³ Niepublicznych
Al. Solidarno�ci 21a  str. 56

ZASADNICZE SZKO£Y ZAWODOWE

Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 1
w Centrum Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Kwiatkowskiego 17  str. 47

Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 2
w Zespole Szkó³ Mechaniczno-Elektrycznych
ul. Szujskiego 13  str. 43

Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 3
w Zespole Szkó³ Ekonomiczno-Gastronomicznych im. J. Pi³sudskiego
ul. Bema 9/11  str. 38
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Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 4
w Zespole Szkó³ Techniczno-Zawodowych
ul. Pi³sudskiego 19  str. 44

Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 5
w Zespole Szkó³ Budowlanych
ul. Legionów 15  str. 36

Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 7
w Zespole Szkó³ Ekonomiczno-Ogrodniczych im. T. Ko�ciuszki
ul. Sanguszków 28  str. 40

Zasadnicza Szko³a Zawodowa Specjalna dla Nies³ysz¹cych i S³abo
S³ysz¹cych
w Zespole Szkó³ Specjalnych dla Nies³ysz¹cych i S³abo S³ysz¹cych
ul. Lippóczy'ego 4a  str. 54

Zasadnicza Szko³a Zawodowa Specjalna
w Specjalnym O�rodku Szkolno-Wychowawczym im. E. Gierat
ul. Romanowicza 9  str. 56

Rzemie�lnicza Zasadnicza Szko³a Zawodowa
w Rzemie�lniczym Centrum Szkó³ Zawodowych Izby Rzemie�lniczej
Pl. Dworcowy 5  str. 63

Zasadnicza Szko³a Zawodowa
w Zespole Szkó³ Niepublicznych
Al. Solidarno�ci 21 a str. 118

Zasadnicza Szko³a Zawodowa
w Centrum Kszta³cenia i Wychowania
Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Mo�cickiego 27  str. 66

Zasadnicza Szko³a Zawodowa
Ochotniczych Hufców Pracy nr 6-23
ul. Kwiatkowskiego 17  str. 71

Szko³y zastrzegaj¹ sobie, ¿e proponowane oddzia³y i grupy jê-
zykowe powstan¹, je¿eli bêdzie odpowiednia liczba kandydatów
przyjêtych do poszczególnych klas.
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Informacja
o publicznych
szko³ach
ponadgimnazjalnych

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

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane jest utworzenie 9 oddzia³ów klas pierwszych z rozsze-
rzon¹ ofert¹ programow¹:
klasa matematyczno-informatyczno-fizyczna,
klasa matematyczno-fizyczna (2 oddzia³y),
klasa matematyczno-geograficzna,
klasa biologiczno-chemiczna (2 oddzia³y),
klasa geograficzna z j. angielskim,
klasa dziennikarska,
klasa prawnicza.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjêcia kandydata

wynosi 120.
Przedmioty punktowane na �wiadectwie gimnazjalnym dla ww. klas:
� klasa matematyczno-informatyczno-fizyczna: jêzyk polski, jê-

zyk obcy, matematyka, fizyka lub informatyka,
� klasa matematyczno-fizyczna: jêzyk polski, jêzyk obcy, mate-

matyka, fizyka,
� klasa matematyczno-geograficzna: jêzyk polski, jêzyk obcy,

matematyka, geografia,
� klasa biologiczno-chemiczna: jêzyk polski, jêzyk obcy, mate-

matyka, biologia lub chemia,
� klasa geograficzna z jêzykiem angielskim: jêzyk polski, jêzyk

obcy, matematyka, geografia,
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� klasa dziennikarska: jêzyk polski, jêzyk obcy, matematyka, hi-
storia lub wiedza o spo³eczeñstwie,

� klasa prawnicza: jêzyk polski, jêzyk obcy, matematyka, histo-
ria lub wiedza o spo³eczeñstwie.

Informacje o szkole, osi¹gniêciach szko³y i uczniów, organizacji
wolnego czasu oraz pracy wychowawczej poprzez patrona szko³y s¹
dostêpne na stronie internetowej I Liceum Ogólnokszta³c¹cego:
www.i-lo.tarnow.pl

Film promuj¹cy szko³ê znajduje siê pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=qx3lAFs6V5Q
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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

OFERTA EDUKACYJNA
Planowanych jest 9 oddzia³ów klas pierwszych o liczebno�ci 32 uczniów
z rozszerzon¹ ofert¹ programow¹:
klasa matematyczno-fizyczna,
klasa biologiczno-geograficzna,
klasa biologiczno-chemiczna (2 oddzia³y),
klasa matematyczno-chemiczna,
klasa matematyczno-informatyczna z fizyk¹,
klasa matematyczno-geograficzna,
klasa humanistyczna,
klasa matematyczno-fizyczno-chemiczna.

Nauczanie jêzyków odbywa siê w grupach miêdzyoddzia³owych,
z podzia³em na stopnie zaawansowania. Ka¿da z grup ma tê sam¹ licz-
bê godzin.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjêcia kandydata

wynosi 130.
Przedmioty punktowane na �wiadectwie gimnazjalnym dla ww. klas:
� klasa matematyczno-fizyczna: jêzyk polski, matematyka, fizy-

ka, jêzyk obcy,
� klasa biologiczno-geograficzna: jêzyk polski, biologia, geogra-

fia, jêzyk obcy,
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� klasa biologiczno-chemiczna: jêzyk polski, biologia, chemia,
jêzyk obcy,

� klasa matematyczno-chemiczna: jêzyk polski, matematyka,
chemia, jêzyk obcy,

� klasa matematyczno-informatyczna z fizyk¹: jêzyk polski, ma-
tematyka, informatyka, fizyka,

� klasa matematyczno-geograficzna: jêzyk polski, matematyka,
geografia, jêzyk obcy,

� klasa humanistyczna: jêzyk polski, historia, wiedza o spo³e-
czeñstwie, geografia lub jêzyk obcy,

� klasa matematyczno-fizyczno-chemiczna: jêzyk polski, mate-
matyka, fizyka, chemia.

Informacje o szkole, osi¹gniêciach szko³y i uczniów, organizacji wol-
nego czasu oraz pracy wychowawczej poprzez patrona szko³y s¹ do-
stêpne na stronie internetowej III Liceum Ogólnokszta³c¹cego:
www.III-lo.tarnow.pl
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V Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Janusza Korczaka
w Tarnowie
ul. Rejtana 20
tel. (14) 621-05-14
www.v-lo.tarnow.pl
www.facebook.com/V.LO.Tarnow
sekret5lo@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr Joanna Jasiak

OFERTA EDUKACYJNA
Planowanych jest 5 oddzia³ów klas pierwszych z rozszerzon¹ ofert¹

programow¹:
klasa humanistyczna z animacj¹ kultury,
klasa pedagogiczna,
klasa politechniczna,
klasa turystyczno-lingwistyczna,
klasa biologiczno-chemiczna,

WARUNKI PRZYJÊCIA
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjêcia kandydata wy-

nosi 110.
Przedmioty punktowane na �wiadectwie gimnazjalnym dla ww. klas:
� klasa humanistyczna z animacj¹ kultury: jêzyk polski, wy¿sza

ocena z historii lub wiedzy o spo³eczeñstwie, zajêcia artystycz-
ne, jêzyk obcy,

� klasa pedagogiczna: jêzyk polski, historia, wiedza o spo³eczeñ-
stwie, jêzyk obcy,

� klasa politechniczna: jêzyk polski, wy¿sza ocena z matematyki
lub fizyki, informatyka, zajêcia artystyczne,

� klasa turystyczno-lingwistyczna: jêzyk polski, geografia, jê-
zyk obcy, informatyka,

� klasa biologiczno-chemiczna: jêzyk polski, biologia, jêzyk obcy,
wy¿sza ocena z chemii lub fizyki.
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Szczegó³owe warunki przyjêcia okre�lono w szkolnym Regulami-
nie Rekrutacji. Szko³a nie prowadzi dodatkowych egzaminów oraz
sprawdzianów uzdolnieñ kierunkowych.

Informacje o szkole, osi¹gniêciach szko³y i uczniów, organizacji
wolnego czasu oraz pracy wychowawczej poprzez patrona szko³y s¹
dostêpne na stronie internetowej V Liceum Ogólnokszta³c¹cego:
www.v-lo.tarnow.pl

Film promuj¹cy szko³ê znajduje siê pod adresem:
http://www.youtube.com/watch?v=hLWV3h-SvuU
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VII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Tarnowie
ul. Staszica 8
tel. (14) 688-84-09
www.viilo-tarnow.pl
sekret7lo@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr Marian Kozik

 OFERTA EDUKACYJNA
Planowane jest utworzenie 6 klas pierwszych z rozszerzon¹ ofert¹

programow¹:
klasa humanistyczno-multimedialna,
klasa humanistyczna (2 oddzia³y),
klasa politechniczno-multimedialna,
klasa medyczna,
klasa politechniczna.

Klasy multimedialne obejmuj¹ dodatkowe zajêcia prowadzone przez
specjalistów, wspó³pracuj¹cych z pracownikami naukowymi wy¿szych
uczelni, m.in. Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw³a II � Instytut Dzien-
nikarstwa i Komunikacji Spo³ecznej.

Dziêki porozumieniu zawartemu z Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Za-
wodow¹ w Tarnowie nasi uczniowie mog¹ w sposób systematyczny
braæ udzia³ w prowadzonych w jêzyku angielskim wyk³adach, doty-
cz¹cych historii i kultury Wielkiej Brytanii. Natomiast dzia³ania podej-
mowane w ramach wspó³pracy z Goethe Institut w Krakowie prowadz¹
do podniesienia kompetencji jêzykowych uczniów oraz przygotowuj¹
do egzaminów z jêzyka niemieckiego.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjêcia kandydata

wynosi 100.
Przedmioty punktowane na �wiadectwie gimnazjalnym dla ww. klas:
� klasa humanistyczno-multimedialna: jêzyk polski, jêzyk obcy,

historia lub wiedza o spo³eczeñstwie, informatyka lub zajêcia
artystyczne,
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� klasa humanistyczna: jêzyk polski, jêzyk obcy, historia lub wie-
dza o spo³eczeñstwie, informatyka,

� klasa politechniczno-multimedialna: jêzyk polski, jêzyk obcy,
matematyka, fizyka lub informatyka,

� klasa medyczna: jêzyk polski, jêzyk obcy, biologia, chemia,
� klasa politechniczna: jêzyk polski, jêzyk obcy, matematyka, fi-

zyka lub informatyka.

Informacje o szkole, osi¹gniêciach szko³y i uczniów, organizacji
wolnego czasu oraz pracy wychowawczej s¹ dostêpne na stronie
internetowej VII Liceum Ogólnokszta³c¹cego:
www.viilo-tarnow.pl
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XVI Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Armii Krajowej
w Tarnowie
Al. Solidarno�ci 18
tel./fax (14) 688-90-55
www.16lo.tarman.pl
lo16tarnow@o2.pl
sekret16lo@umt.tarnow.pl

Dyrektor  mgr Ewa Witecka

OFERTA EDUKACYJNA
Planowane jest utworzenie 5 klas pierwszych z rozszerzon¹ ofert¹
programow¹:
klasa wojskowa o specjalno�ci bezpieczeñstwo narodowe,
klasa policyjna o specjalno�ci BRD � bezpieczeñstwo ruchu dro-
gowego,
klasa policyjna o specjalno�ci BRD z elementami kryminalistyki,
klasa po¿arnicza z elementami taktyczno-bojowymi,
klasa medyczna z elementami ratownictwa przedmedycznego.

W zakresie podstawowym w poszczególnych klasach realizowane
bêd¹ do wyboru zajêcia edukacyjne z jêzyków: niemieckiego, w³o-
skiego.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjêcia kandydata wy-

nosi 120.
Przedmioty punktowane na �wiadectwie gimnazjalnym dla ww. klas:

jêzyk polski, jêzyk obcy, informatyka/technika, geografia.

Informacje o szkole, osi¹gniêciach szko³y i uczniów, organizacji
wolnego czasu oraz pracy wychowawczej poprzez patrona szko³y s¹
dostêpne na stronie internetowej XVI Liceum Ogólnokszta³c¹cego:
www.16lo.tarman.pl

Film promuj¹cy szko³ê znajduje siê pod adresem:
http://16lo.tarman.pl/?p=3199.
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IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Jana Paw³a II
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 1
w Tarnowie
ul. Norwida 22
tel. (14) 633-03-46
www.iv-lo.tarnow.pl
dyrzso1@umt.tarnow.pl
sekretzso1@umt.tarnow.pl
sekretar@iv-lo.tarnow.pl

Dyrektor dr Marek Smo³a

OFERTA EDUKACYJNA
Planujemy otworzyæ 6 klas pierwszych z rozszerzon¹ ofert¹ progra-

mow¹:
klasa politechniczna,
klasa lingwistyczna (2 oddzia³y),
klasa biologiczno-chemiczna z elementami edukacji medycznej,
klasa ekonomiczna,
klasa matematyczno-architektoniczna.

Zwiêkszona liczba godzin obejmuje przedmioty wiod¹ce w danej
klasie. Nauka jêzyków obcych odbywa siê w grupach miêdzyoddzia-
³owych wed³ug stopnia zaawansowania uczniów i na podstawie ich
deklaracji dotycz¹cych wyboru jêzyka. Ka¿dy uczeñ, z wy³¹czeniem
klasy lingwistycznej, mo¿e wybraæ jako jêzyk pierwszy: jêzyk angiel-
ski, jêzyk francuski, jêzyk niemiecki, a jako jêzyk drugi: jêzyk angiel-
ski, jêzyk francuski, jêzyk niemiecki, jêzyk hiszpañski, jêzyk w³oski,
jêzyk rosyjski.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjêcia kandydata wy-

nosi 120, jednak¿e taka liczba punktów nie gwarantuje przyjêcia do
szko³y.
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Przedmioty punktowane na �wiadectwie gimnazjalnym dla ww.
klas:

� klasa politechniczna: jêzyk polski, matematyka, fizyka, jêzyk
obcy,

� klasa lingwistyczna: jêzyk polski, jêzyk angielski, biologia, ma-
tematyka,

� klasa biologiczno-chemiczna z elementami edukacji medycz-
nej: jêzyk polski, biologia, chemia, matematyka,

� klasa ekonomiczna: jêzyk polski, matematyka, geografia, jê-
zyk obcy,

� klasa matematyczno-architektoniczna: jêzyk polski, matema-
tyka, historia, jêzyk obcy.

Informacje o szkole, osi¹gniêciach szko³y i uczniów, organizacji
wolnego czasu oraz pracy wychowawczej poprzez patrona szko³y s¹
dostêpne na stronie internetowej IV LO: www.iv-lo.tarnow.pl

Film promuj¹cy szko³ê znajduje siê pod adresem:
http://www.iv-lo.tarnow.pl/liceum2/index.php?option=com_content
&view=article&id=452:iv-lo-lubie-to&catid=91:filmy-o-szkole&
Itemid=226
LipDub: http://www.youtube.com/watch?v=_SaSIwEe5TA&feature
=plcp



Informator na rok szkolny 2014/2015

28

II Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Hetmana Jana Tarnowskiego
w Zespole  Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
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

OFERTA EDUKACYJNA
Planujemy otwarcie 5 klas z rozszerzon¹ ofert¹ programow¹ po 32
uczniów w ka¿dej:
klasa humanistyczna z elementami wiedzy o prawie i administracji,
klasa matematyczno-informatyczno-fizyczna,
klasa dwujêzyczna � PRE-IB, realizuj¹ca od klasy drugiej Program
Matury Miêdzynarodowej,
klasa matematyczno-geograficzna z jêzykiem angielskim,
klasa biologiczno-chemiczna z elementami podstaw psychologii.

Klasa dwujêzyczna jako jedyna w Tarnowie przygotowuje do pro-
gramu Matury Miêdzynarodowej, w którym od drugiej klasy uczeñ
modeluje swoj¹ �cie¿kê edukacyjn¹. The Diploma Programme (DP) �
obejmuje uczniów w wieku od 16 do 19 lat i koñczy siê egzaminem
maturalnym.

Dwuletni kurs obejmuje sze�æ przedmiotów wybieranych z szero-
kiej oferty, nauczanych w ma³ych grupach, w jêzyku angielskim. Za-
koñczony jest zewnêtrznie ocenianym egzaminem maturalnym, któ-
rego pomy�lne zdanie gwarantuje wstêp na �wiatowe uczelnie. Obo-
wi¹zkowe dla uczniów s¹ trzy komponenty programu:

� Extended Essay � studium analityczne wybranego przez ucznia
tematu z dowolnego przedmiotu,

� Theory of Knowledge � teoria wiedzy, polegaj¹ca na nauce kry-
tycznego my�lenia, pokazaniu na czym polega proces pozna-
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nia, czynniki go determinuj¹ce, metody i narzêdzia w³a�ciwe
dla ró¿nych dyscyplin,

� Creativity, Action, Service � kreatywno�æ, dzia³anie, s³u¿ba; po-
maga rozwojowi w³asnemu ucznia, samodoskonaleniu, a tak¿e
pozwala wspó³uczestniczyæ w ró¿nych pracach na rzecz ludzi
potrzebuj¹cych, lokalnej spo³eczno�ci czy wspólnoty szkolnej.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjêcia kandydata wy-

nosi 120.
Przedmioty punktowane na �wiadectwie gimnazjalnym dla ww. klas:
� klasa humanistyczna z elementami wiedzy o prawie i administra-

cji: jêzyk polski, historia, jêzyk angielski, matematyka,
� klasa matematyczno-informatyczno-fizyczna: jêzyk polski, infor-

matyka, fizyka, matematyka,
� klasa dwujêzyczna � PRE-IB: jêzyk polski, jêzyk angielski, histo-

ria, matematyka,
� klasa matematyczno-geograficzna z jêzykiem angielskim: jêzyk

polski, jêzyk angielski, geografia, matematyka,
� klasa biologiczno-chemiczna z elementami podstaw psycholo-

gii: jêzyk polski, biologia, chemia, matematyka.
Do klasy dwujêzycznej � PRE-IB odbywa siê dodatkowe postêpo-

wanie kwalifikacyjne, czyli sprawdzian poziomu opanowania jêzyka
angielskiego:

� pisemny 14.05.2014 r. godz. 12.00,
� ustny 18, 20, 21.05.2014 r.
Sprawdzian ma charakter zaliczeniowy. Laureaci konkursów jêzy-

ka angielskiego o zasiêgu co najmniej wojewódzkim i kandydaci po-
siadaj¹cy certyfikat FCE, CAE, CPE przystêpuj¹ tylko do czê�ci ustnej
egzaminu w ww. terminach.

Informacje o szkole, osi¹gniêciach szko³y i uczniów, organizacji
wolnego czasu oraz pracy wychowawczej poprzez patrona szko³y s¹
dostêpne na stronie internetowej II LO: www.ii-lo.tarnow.pl

Link, pod którym znajduje siê film promuj¹cy szko³ê:
www.ii-lo.tarnow.pl/film.avi
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VI Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zespole Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych Nr 4
w Tarnowie
ul. Osiedle Legionów H. D¹browskiego 16
tel. (14) 622-32-21
fax. (14) 622-43-41 w. 50
www.zso4.okay.pl
sekretzso4@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr Alicja Pawlik

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane jest utworzenie 4 klas pierwszych z rozszerzon¹

ofert¹ programow¹:
klasa sportowo-turystyczna � nowo�æ!,
klasa ratownicza,
klasa teatralna,
klasa politechniczna � je�li chcesz studiowaæ na kierunkach zama-
wianych i otrzymywaæ stypendium motywacyjne.

WARUNKI PRZYJÊCIA
   Minimalna liczba punktów wymagana do przyjêcia kandydata

wynosi 100.
Przedmioty punktowane na �wiadectwie gimnazjalnym dla ww. klas:
� klasa sportowo-turystyczna: jêzyk polski, jêzyk obcy (jêzyk

angielski lub gdy absolwent nie ma oceny z tego jêzyka inny
jêzyk obcy), geografia, wychowanie fizyczne,

� klasa ratownicza: jêzyk polski, obcy (jêzyk angielski lub gdy
absolwent nie ma oceny z tego jêzyka inny jêzyk obcy), biolo-
gia, wychowanie fizyczne,

� klasa teatralna: jêzyk polski, jêzyk obcy, historia, wiedza o spo-
³eczeñstwie,

� klasa politechniczna: jêzyk polski, matematyka, informatyka,
geografia.
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Informacje o szkole, osi¹gniêciach szko³y i uczniów, organizacji
wolnego czasu oraz pracy wychowawczej poprzez patrona szko³y
s¹ dostêpne na stronie internetowej VI LO: www.zso4.okay.pl
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XX Liceum Ogólnokszta³c¹ce
z Oddzia³ami Integracyjnymi
w Zespole Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych Nr 6
z Oddzia³ami Integracyjnymi
w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 4
tel. (14) 655-80-18 (19)
www.zso6.tarnow.pl
e-mail:zso6.tarnow@wp.pl
sekretzso6@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr Stanis³aw Ga³a

OFERTA EDUKACYJNA
Planujemy otworzyæ 2 oddzia³y integracyjne klas I z rozszerzon¹ ofert¹
programow¹:
klasa z podstawami psychologii i pedagogiki,
klasa informatyczna z podstawami grafiki, fotografii i dziennikar-
stwa � nowo�æ!

Liczebno�æ w oddziale integracyjnym � 20 uczniów, w tym 5 ucz-
niów niepe³nosprawnych w normie intelektualnej.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjêcia kandydata wy-

nosi 100. Kryterium nie dotyczy uczniów niepe³nosprawnych.
Przedmioty punktowane na �wiadectwie gimnazjalnym dla ww. klas:
� klasa z podstawami psychologii i pedagogiki: jêzyk polski, biolo-

gia, geografia, jêzyk angielski, informatyka,
� klasa informatyczna z podstawami grafiki, fotografii i dzienni-

karstwa: jêzyk polski, informatyka, geografia, jêzyk angielski.
Niepe³nosprawno�æ i problemy zdrowotne musz¹ byæ potwierdzo-

ne aktualnym orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej
na czas nauki w szkole ponadgimnazjalnej. O przyjêciu do XX LO
decyduje suma punktów za wyniki z egzaminu gimnazjalnego i oceny
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na �wiadectwie ukoñczenia gimnazjum. Dyrektor liceum, w indywidu-
alnych przypadkach, mo¿e odst¹piæ od stosowania ww. kryteriów i wa-
runków naboru.

Informacje o szkole, osi¹gniêciach szko³y i uczniów, organizacji
wolnego czasu oraz pracy wychowawczej poprzez patrona szko³y s¹
dostêpne na stronie internetowej XX LO z Oddzia³ami Integracyjnymi:
www.zso6.tarnow.pl

Film promuj¹cy szko³ê znajduje siê pod adresem:
http://www.zso6.tarnow.pl/index.html?grp=94&lang=p
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Zespó³ Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych
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

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane typy szkó³, klasy i zawody:

XIV Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Oddzia³ami Integracyjnymi � pro-
ponujemy 4 klasy, z rozszerzon¹ ofert¹ programow¹:
klasa humanistyczna z elementami dziennikarstwa, prawa i admi-
nistracji,
klasa humanistyczna z elementami psychologii, socjologii i peda-
gogiki,
klasa biologiczno-chemiczna z elementami dietetyki, opieki me-
dycznej i rehabilitacji,
klasa matematyczno-informatyczno-fizyczna � przedmioty dodat-
kowe politechniczne.

Technikum Nr 5 (4-letnie) � proponujemy 4 oddzia³y, zawody:
technik technologii odzie¿y z poszerzonym programem kreowa-
nia ubioru oraz elementami kosmetologii i fryzjerstwa,
technik technologii drewna z poszerzonym programem aran¿acji
wnêtrz,
technik organizacji reklamy z fotografik¹,
fototechnik z elementami wzornictwa przemys³owego i marketin-
gowego.

Zarówno w liceum jak i technikum liczebno�æ w ka¿dym oddziale
wynosi 32 uczniów.
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WARUNKI PRZYJÊCIA
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjêcia kandydata wy-

nosi do liceum 110 punktów, technikum 90.
W XIV LO przedmioty punktowane na �wiadectwie gimnazjalnym

dla ww. klas:
� klasa humanistyczna z elementami dziennikarstwa, prawa i ad-

ministracji: jêzyk polski, jêzyk obcy/zajêcia artystyczne, infor-
matyka/technika, wiedza o spo³eczeñstwie,

� klasa humanistyczna z elementami psychologii, socjologii i pe-
dagogiki: jêzyk polski, jêzyk obcy/zajêcia artystyczne, informa-
tyka/technika, biologia,

� klasa biologiczno-chemiczna z elementami dietetyki, opieki me-
dycznej i rehabilitacji: jêzyk polski, jêzyk obcy/zajêcia artystycz-
ne, informatyka/technika, biologia,

� klasa matematyczno-informatyczno-fizyczna: jêzyk polski, jê-
zyk obcy, informatyka, technika.

W Technikum Nr 5 we wszystkich oddzia³ach przedmioty punkto-
wane to: jêzyk polski, plastyka, jêzyk obcy, informatyka lub technika.

Szczegó³owe wymagania dla kandydatów do poszczególnych od-
dzia³ów klasowych znajduj¹ siê na stronie internetowej szko³y i face-
book: www.facebook.com /zsoit

Dni otwarte Szko³y Szczepanika: 28-29 kwietnia i 22 maja 2014 r.
godz. 9.00-14.00.

Informacje o szkole, osi¹gniêciach szko³y i uczniów, organizacji
wolnego czasu oraz pracy wychowawczej poprzez patrona szko³y s¹
dostêpne na stronie internetowej Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
i Technicznych: www.zso.tarnow.pl

Film promuj¹cy szko³ê znajduje siê pod adresem:
www.telektroskop.dl.pl
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Zespó³ Szkó³ 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 Chru�ciel

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane typy szkó³, klasy i zawody:

Technikum Nr 7, proponujemy 6 oddzia³ów, zawody:
technik budownictwa (2 oddzia³y),
technik geodeta,
technik urz¹dzeñ i systemów energetyki odnawialnej,
technik urz¹dzeñ sanitarnych,
technik technologii drewna.

Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 5, proponujemy 5 oddzia³ów, za-
wody:
� murarz � tynkarz,
� monter zabudowy i robót wykoñczeniowych w budownictwie

(2 oddzia³y),
� monter sieci, instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych,
� cie�la lub dekarz (1/2 oddzia³u),
� stolarz (1/2 oddzia³u).

WARUNKI PRZYJÊCIA
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjêcia kandydata do

Technikum Nr 7 w poszczególnych zawodach wynosi:
� technik budownictwa, technik urz¹dzeñ i systemów energetyki

odnawialnej, technik urz¹dzeñ sanitarnych, technik technologii
drewna � 90 punktów;

� technik geodeta � 100 punktów.
   O przyjêciu do szko³y decyduje suma punktów obliczanych za

wyniki egzaminu gimnazjalnego, oceny na �wiadectwie ukoñczenia
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gimnazjum z czterech zajêæ edukacyjnych i za inne osi¹gniêcia na �wia-
dectwie ukoñczenia gimnazjum.

Przedmioty punktowane na �wiadectwie gimnazjalnym dla ww. klas:
� w Technikum Nr 7: jêzyk polski, jêzyk obcy, informatyka, mate-

matyka lub fizyka (ocena wy¿sza)
� w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 5: jêzyk polski, jêzyk obcy,

informatyka, matematyka.

Informacje o szkole, osi¹gniêciach szko³y i uczniów, organizacji
wolnego czasu oraz pracy wychowawczej s¹ dostêpne na stronie inter-
netowej Zespo³u Szkó³ Budowlanych: www.zsb.tarnow.pl
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Zespó³ Szkó³
Ekonomiczno-
Gastronomicznych
im. Józefa Pi³sudskiego
w Tarnowie
ul. Bema 9/11
tel./fax: (14) 636-10-76,
(14) 636-10-77, (14) 636-10-78
www.zseg.tarnow.pl
zseg@zseg.tarnow.pl
dyrzseg@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr Jerzy Feret

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane typy szkó³, klasy i zawody:

Technikum Nr 3 � planuje siê otworzenie 10 oddzia³ów, zawody:
technik ekonomista (2 oddzia³y) jeden oddzia³ jêzyk angielski, jeden
oddzia³ jêzyk niemiecki,
technik handlowiec,
technik hotelarstwa (2 oddzia³y) jeden oddzia³ jêzyk angielski, jeden
oddzia³ jêzyk niemiecki,
technik obs³ugi turystycznej,
technik ¿ywienia i us³ug gastronomicznych (3 oddzia³y) dwa oddzia³y
jêzyk angielski, jeden oddzia³ jêzyk niemiecki,
kelner.

Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 3 � planuje siê otworzenie 4 od-
dzia³ów, zawody:

� sprzedawca,
� kucharz,
� cukiernik,
� piekarz.

Praktyki zawodowe dla uczniów technikum organizuje szko³a, bio-
r¹c pod uwagê równie¿ miejsce zamieszkania praktykantów. Praktyki
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odbywaj¹ siê w rzeczywistych warunkach pracy, w zak³adach przyja-
znych dla ucznia, wyposa¿onych w nowoczesne urz¹dzenia i pod
nadzorem opiekunów o wysokich umiejêtno�ciach zawodowych.
Uczniowie pe³noletni maj¹ mo¿liwo�æ odbycia 3-miesiêcznych sta¿y
zagranicznych.

W klasach zsz zajêcia praktyczne w zawodach kucharz i cukiernik
obywaj¹ siê w pracowniach szkolnych wyposa¿onych w niezbêdny
sprzêt i urz¹dzenia do nauki zawodu. W zawodach piekarz i sprzedaw-
ca � odbywaj¹ siê zarówno w szkolnych pracowniach, jak i w zak³a-
dach pracy (pracownik m³odociany).

W procesie dydaktycznym Szko³a wspó³pracuje z podmiotami ¿ycia
gospodarczego m.in. przedsiêbiorstwami, restauracjami, hotelami,
bankami, instytucjami publiczno-prawnymi, instytucjami kulturalny-
mi oraz bursami i poradniami specjalistycznymi.

WARUNKI PRZYJÊCIA
   Minimalna liczba punktów wymagana do przyjêcia kandydata

wynosi 90 punktów. Próg punktowy nie dotyczy Zasadniczej Szko³y
Zawodowej.

Przedmioty punktowane na �wiadectwie gimnazjalnym dla ww. klas:
jêzyk polski, informatyka, wiedza o spo³eczeñstwie, zajêcia techniczne.

 Informacje o szkole, osi¹gniêciach szko³y i uczniów, organizacji
wolnego czasu oraz pracy wychowawczej poprzez patrona szko³y s¹
dostêpne na stronie internetowej Zespo³u Szkó³ Ekonomiczno-Gastro-
nomicznych: www.zseg.tarnow.pl

Film promuj¹cy szko³ê znajduje siê pod adresem:
http:/www.zseg.tarnow.pl/index.php?option=com_content&view=
article&id =496:rekrutacja-start&catid=48:rekrutacja&Itemid=240
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Zespó³ Szkó³
Ekonomiczno-
Ogrodniczych
im. Tadeusza Ko�ciuszki
w Tarnowie
ul. Sanguszków 28
tel./fax. (14) 622-00-75
tel. (14) 688-84-04
http://www.zseo.tarman.pl/
sekretzseo@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr in¿. Jerzy Soko³a

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane typy szkó³, klasy i zawody, liczebno�æ ka¿dego oddzia³u
32 uczniów:

Technikum Nr 9, planuje siê 9 oddzia³ów, zawody:
technik handlowiec,
technik obs³ugi turystycznej,
technik hotelarstwa,
technik ekonomista,
technik architektury krajobrazu,
technik ¿ywienia i us³ug gastronomicznych,
technik ogrodnik,
technik mechanizacji rolnictwa,
technik cyfrowych procesów graficznych.

Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 7 (3-letnia), planuje siê 2 oddzia³y,
zawody:

� ogrodnik,
� rolnik,
� kucharz ma³ej gastronomii,
� oddzia³ wielozawodowy: florysta, pszczelarz, ogrodnik,

rolnik.
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Szko³a przygotowuje uczniów do egzaminów maturalnych i egza-
minów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe oraz pomaga ucz-
niom z trudno�ciami w nauce.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjêcia kandydata

wynosi 90.
Przedmioty punktowane na �wiadectwie gimnazjalnym dla ww.

klas Technikum Nr 9:
� technik handlowiec � jêzyk polski, wiedza o spo³eczeñstwie,

informatyka, matematyka,
� technik obs³ugi turystycznej � jêzyk polski, wiedza o spo³e-

czeñstwie, informatyka, geografia,
� technik hotelarstwa � jêzyk polski, wiedza o spo³eczeñstwie,

informatyka, geografia,
� technik ekonomista � jêzyk polski, wiedza o spo³eczeñstwie,

informatyka, matematyka,
� technik architektury krajobrazu � jêzyk polski, wiedza o spo³e-

czeñstwie, informatyka, plastyka,
� technik ¿ywienia i us³ug gastronomicznych � jêzyk polski, wie-

dza o spo³eczeñstwie, informatyka, biologia,
� technik ogrodnik � jêzyk polski, wiedza o spo³eczeñstwie, in-

formatyka, biologia,
� technik mechanizacji rolnictwa � jêzyk polski, wiedza o spo³e-

czeñstwie, informatyka, biologia,
� technik cyfrowych procesów graficznych: jêzyk polski, infor-

matyka, wiedza o spo³eczeñstwie, plastyka.

Informacje o szkole, osi¹gniêciach szko³y i uczniów, organizacji
wolnego czasu oraz pracy wychowawczej poprzez patrona szko³y
s¹ dostêpne na stronie internetowej Zespo³u Szkó³ Ekonomiczno-
Ogrodniczych: www.zseo.tarman.pl
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Zespó³ Szkó³
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:

Technikum Nr 4 im. Tadeusza Tertila (4-letnie)), planuje siê 8 od-
dzia³ów, liczba uczniów w ka¿dym oddziale 32, zawody:
technik elektronik (2 oddzia³y),
technik elektryk (2 oddzia³y),
technik mechanik,
technik mechatronik,
technik informatyk (2 oddzia³y).

W ka¿dym zawodzie wyodrêbnione s¹ dodatkowe zajêcia o charakte-
rze specjalizuj¹cym, których celem jest poszerzenie standardowych
tre�ci nauczania:

� technik elektronik � systemy i sieci komputerowe lub diagno-
styka i systemy elektroniczne w pojazdach samochodowych,

� technik elektryk � instalacje elektryczne lub systemy automa-
tyki przemys³owej,

� technik mechatronik � programowanie i obs³uga obrabiarek
sterowanych numerycznie,

� technik mechanik � obs³uga i naprawa pojazdów samochodo-
wych,

� technik informatyk � grafika i techniki internetowe.
Praktyki i zajêcia praktyczne oraz wybrane pracownie zawodo-

we s¹ realizowane na terenie Tarnowskiego Centrum Kszta³cenia Prak-
tycznego (budynek po³¹czony z ZSME).
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Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 2 (3-letnia), 5 oddzia³ów, liczba
uczniów w ka¿dym oddziale 32, zawody:

� elektromechanik,
� elektryk,
� operator obrabiarek skrawaj¹cych,
� monter-elektronik,
� �lusarz.

Szko³a zapewnia zajêcia praktyczne na terenie TCKP dla wszyst-
kich zawodów.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjêcia kandydata wy-

nosi 90. Próg punktowy nie dotyczy Zasadniczej Szko³y Zawodowej.
Przedmioty punktowane na �wiadectwie gimnazjalnym dla ww. klas:

Technikum Nr 4:
� wszystkie zawody technikum za wyj¹tkiem technika informa-

tyka: jêzyk polski, jêzyk obcy obowi¹zkowy, matematyka, fizy-
ka i astronomia,

� technik informatyk: jêzyk polski, jêzyk obcy obowi¹zkowy, ma-
tematyka i informatyka.

Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 2:
� jêzyk polski, informatyka, geografia, technika.

Informacje o szkole, osi¹gniêciach szko³y i uczniów, organizacji
wolnego czasu oraz pracy wychowawczej poprzez patrona szko³y s¹
dostêpne na stronie internetowej Zespo³u Szkó³ Mechaniczno-Elek-
trycznych: www.zsme.tarnow.pl
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Zespó³ Szkó³
Techniczno-Zawodowych
w Tarnowie
ul. Pi³sudskiego 19
tel. (14) 655-97-11, (14) 655-97-12
www.zstz.tarnow.pl
sekretariat@zstz.tarnow.pl
sekretzstz@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr Andrzej Bartnik

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane typy szkó³, klasy i zawody:

Technikum Nr 6 (4-letnie), planuje siê 6 oddzia³ów, zawody:
technik mechanik,
technik pojazdów samochodowych (2 oddzia³y),
technik us³ug fryzjerskich (3 oddzia³y).

Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 4 (3-letnia), planuje siê 4 oddzia-
³y, zawody:

� mechanik pojazdów samochodowych (2 oddzia³y) � 72 ucz-
niów; 1 oddzia³ dla m³odocianych pracowników, 1 oddzia³ dla
uczniów,

� elektromechanik pojazdów samochodowych (0,5 oddzia³u)
dla m³odocianych pracowników, 17 uczniów,

� blacharz samochodowy (0,5 oddzia³u) dla m³odocianych pra-
cowników, 17 uczniów,

� fryzjer dla m³odocianych pracowników, 32 uczniów.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjêcia kandydata wy-

nosi 90.
Przedmioty punktowane na �wiadectwie gimnazjalnym dla ww. klas

Technikum Nr 6 i Zasadniczej Szko³y Zawodowej Nr 4: jêzyk polski,
jêzyk obcy, zajêcia techniczne i informatyka.
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Od kandydatów wymagane jest: za�wiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazañ zdrowotnych do kszta³cenia w okre�lonym zawo-
dzie oraz za�wiadczenie od pracodawcy, dotycz¹ce praktycznej na-
uki zawodu w okre�lonym zawodzie (dotyczy kandydatów do zasad-
niczej szko³y zawodowej oddzia³ dla m³odocianych pracowników).

Informacje o szkole, osi¹gniêciach szko³y i uczniów, organizacji
wolnego czasu oraz pracy wychowawczej s¹ dostêpne na stronie in-
ternetowej Zespo³u Szkó³ Techniczno-Zawodowych w Tarnowie: in-
formator o szkole strona www.zstz.tarnow.pl

Film promuj¹cy szko³ê: www.zstz.tarnow.pl/film/zstz.mp4
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Zespó³ Szkó³ Technicznych
im. Ignacego Mo�cickiego
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

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane typy szkó³, klasy i zawody:

Technikum Nr 1 � planowane 9 oddzia³ów o liczebno�ci � 32 uczniów
w ka¿dym, zawody:
technik elektronik (2 oddzia³y),
technik elektryk,
technik mechanik,
technik informatyk,
technik analityk,
technik ochrony �rodowiska,
fototechnik,
technik technologii chemicznej � klasa patronacka Grupy �Azoty�.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjêcia kandydata wy-

nosi 90.
Przedmioty punktowane na �wiadectwie gimnazjalnym dla ww. klas:

jêzyk polski, jêzyk obcy, informatyka, wiedza o spo³eczeñstwie.

Informacje o szkole, osi¹gniêciach szko³y i uczniów, organizacji
wolnego czasu oraz pracy wychowawczej poprzez patrona szko³y s¹
dostêpne na stronie internetowej Zespo³u Szkó³ Technicznych w Tar-
nowie: www.zst.tarnow.pl
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Centrum Kszta³cenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Tarnowie
ul. Kwiatkowskiego 17
ul. Zbylitowska 9
tel. 14 636-08-10
www.ckziu.tarnow.pl
sekretckziu@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr Andrzej Rzeszutko

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane typy szkó³, klasy i zawody:

Technikum Nr 2 (4-letnie), planowane 6 oddzia³ów, zawody:
technik elektryk,
technik pojazdów samochodowych,
technik mechanik,
technik logistyk,
technik spedytor,
technik teleinformatyk.

Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 1 (3-letnia), planowane 8 oddzia-
³ów, zawody:

� elektromechanik pojazdów samochodowych,
� elektromechanik (pracownik m³odociany) � nowo�æ!,
� operator obrabiarek skrawaj¹cych,
� �lusarz,
� monter izolacji przemys³owych (pracownik m³odociany),
� elektryk,
� fryzjer,
� kowal.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjêcia kandydata wy-

nosi 90.



Informator na rok szkolny 2014/2015

48

O przyjêciu do Technikum Nr 2 w Tarnowie decyduje suma punk-
tów z egzaminu gimnazjalnego i ocen uzyskanych na �wiadectwie
ukoñczenia gimnazjum z nastêpuj¹cych przedmiotów: jêzyk polski,
jêzyk angielski, informatyka, zajêcia techniczne. Dodatkowe punkty
s¹ przydzielane za szczególne osi¹gniêcia.

Informacje o szkole, osi¹gniêciach szko³y i uczniów, organizacji
wolnego czasu oraz pracy wychowawczej s¹ dostêpne na stronie in-
ternetowej Centrum Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego:
www.ckziu.tarnow.pl
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Tarnowskie Centrum
Kszta³cenia Praktycznego
w Tarnowie
ul. Szujskiego 13
tel. (14) 621-26-81
sekrettckp@umt.tarnow.pl
tckp@poczta.fm
www.tckp.edu.pl

Dyrektor dr Marek Onak

TCKP jest miêdzyszkoln¹ placówk¹ o�wiatow¹, a zatem nasza ofer-
ta jest dostosowana do potrzeb i mo¿liwo�ci innych szkó³, jak równie¿
uzale¿niona od zapotrzebowania na �wiadczenie konkretnych us³ug
edukacyjnych w�ród potencjalnych uczniów i s³uchaczy. W �wietle za-
mys³ów inicjatorów tworzenia Centrów Kszta³cenia Praktycznego by³o
stworzenie naturalnego zaplecza dla szkolnictwa zawodowego. Tak¹
rolê pe³ni tak¿e Tarnowskie Centrum Kszta³cenia Praktycznego.

TCKP powsta³o w 1996 roku. Obecna postaæ, forma i zaplecze tech-
niczno-dydaktyczne to efekt wieloletnich dzia³añ i starañ wielu osób
po�rednio i bezpo�rednio zaanga¿owanych w stworzenie obecnej for-
mu³y. Znakomitszy stan infrastruktury zawdziêczamy kapitalnej mo-
dernizacji przeprowadzonej w latach 2007-2008.

Jako, ¿e placówka nie prowadzi bezpo�redniego naboru uczniów
nie posiadamy wymagañ innych ni¿ te, które szko³a macierzysta wy-
brana w drodze naboru kandydatów musi spe³niæ, aby klasy skierowa-
ne na zajêcia dopuszczono do zajêæ. Warto wiedzieæ, by w czasie wy-
boru szko³y kierowaæ siê przes³ankami merytorycznymi, by wybieraæ
szko³y ponadgimnazjalne przyuczaj¹ce do zawodów, które mimo kry-
zysu gwarantuj¹ zatrudnienie. Szkolnictwo zawodowe medialnie ze-
pchniête do drugiej kategorii mo¿e odzyskaæ s³uszne miejsce w hierar-
chii systemu o�wiaty. Dziêki zdolnej i ³akn¹cej wiedzy oraz umiejêtno-
�ci m³odzie¿y jest to mo¿liwe i potrzebne.

Celem istnienia placówki jest stricte � praktyczne zastosowanie umie-
jêtno�ci i wiedzy wyuczonych w formie teoretycznej na zajêciach dy-
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daktycznych w szko³ach zawodowych. Najlepiej zapowiadaj¹cy siê
uczniowie polecani lub kierowani do zainteresowanych pracodawcom.

Prowadzimy tak¿e dzia³alno�ci kursow¹. Placówka oferuje ca³¹ gamê
kursów i szkoleñ w oparciu o posiadan¹ bazê w tym najbardziej popu-
larne to:
1. obs³uga obrabiarek CNC, frezarek, obrabiarek konwencjonalnych
2. projektowania AUTO/CAD
3. obs³ugi komputera wraz z certyfikatem ECDL.

Placówka jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych w Woje-
wódzkim Urzêdzie Pracy w Krakowie, tym samym posiadaj¹c upraw-
nienia do prowadzenia takiej dzia³alno�ci. Kursy te podnosz¹ kwalifi-
kacje uczestników oraz dostosowuj¹ do potrzeb i oczekiwañ pracodaw-
ców. Wspó³pracujemy z Powiatowymi Urzêdami Pracy w zakresie do-
stosowywania ofert kursów do potrzeb rynku pracy, pracodawcami
i szeregiem wiod¹cych firm z zakresu automatyki, robotyki, pneuma-
tyki, symulacji. Informacja i wiedza jest kluczem do sukcesu. Od wrze�-
nia 2008 r. wspó³pracujemy z Akademi¹ Górniczo-Hutnicz¹ w Kra-
kowie.

TCKP nie prowadzi szczególnej formy motywacji dla uczniów w po-
staci stypendiów oraz innych gratyfikacji. Motywem przewodnim musi
byæ �wiadomo�æ zawodowa uczniów, przysz³ych pracowników, odnaj-
dywanie pasji i zainteresowañ w czasie zajêæ, ci¹g³e poszerzanie hory-
zontów wiedzy i umiejêtno�ci, dostosowane do mo¿liwo�ci indywidu-
alnych.

Placówka dba o bezpieczeñstwo i higienê pracy stanowisk; aktualne
oprogramowanie, komputeryzacjê i nowoczesne wyposa¿enie. Podzia³
na grupy w systemie pracowniano-laboratoryjnym gwarantuje wysok¹
skuteczno�æ przekazywanej wiedzy przy szczególnym nacisku na in-
dywidualne podej�cie do ka¿dego uczestnika zajêæ.

Kadra udziela dodatkowych konsultacji, wyja�nieñ, instrukcji w sy-
tuacji, gdy istnieje chêæ i potrzeba ze strony ucznia.

Informacje o Tarnowskim Centrum Kszta³cenia Praktycznego s¹ do-
stêpne na stronie internetowej: www.tckp.edu.pl
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Ogólnokszta³c¹ca Szko³a Muzyczna II°
w Zespole Szkó³ 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

p.o. Dyrektora mgr Jolanta �wiat³owska

OFERTA EDUKACYJNA
 W Ogólnokszta³c¹cej Szkole Muzycznej II Stopnia planowane jest

utworzenie 1 oddzia³u.
Sze�cioletnia Ogólnokszta³c¹ca Szko³a Muzyczna II Stopnia prowa-

dzi edukacjê muzyczn¹ i ogólnokszta³c¹c¹ na poziomie gimnazjum �
klasy I-III i liceum � klasy IV-VI. Szko³a nie prowadzi specjalnego na-
boru 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 podjêcie studiów na wszystkich kierunkach.

Informacje o szkole, osi¹gniêciach szko³y i uczniów, organizacji
wolnego czasu oraz pracy wychowawczej poprzez patrona szko³y s¹
dostêpne na stronie internetowej Zespo³u Szkó³ Muzycznych:
www.zsmuz.tarnow.pl
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Zespó³ Szkó³ Plastycznych
im. Artura Grottgera
w Tarnowie
ul. Westwalewicza 6
tel. (14) 622-21-41
www.zsp.tarnow.pl
szkola@zsp.tarnow.pl
dyrzsp@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr Zbigniew Wenz

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane typy szkó³, klasy i zawody:

Liceum Plastyczne (2 oddzia³y) licz¹ce do 30 osób:
klasa I � specjalizacja artystyczna do wyboru przez uczniów:

� projektowanie graficzne (projektowanie 2D) � nowo�æ!,
� aran¿acja przestrzeni (projektowanie 3D) � nowo�æ!,
� meblarstwo artystyczne,
� lub tkanina artystyczna.

Liceum Plastyczne jest 4-letni¹ szko³¹ artystyczn¹ dla absolwen-
tów gimnazjum. Nauka obejmuje kszta³cenie ogólne w zakresie li-
ceum ogólnokszta³c¹cego oraz kszta³cenie artystyczne (historiê sztu-
ki, rysunek i malarstwo, rze�bê, podstawy projektowania, modu³y
multimedia i fotografia oraz zespo³owe projekty artystyczne). Jêzyki
obce nauczane w Liceum Plastycznym to jêzyk angielski i francuski.
Nauka koñczy siê obron¹ pracy dyplomowej w zakresie wybranej
specjalno�ci i tytu³em zawodowym plastyk oraz matur¹.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Kandydaci do szkó³ przyjmowani s¹ na podstawie wyniku egza-

minu wstêpnego.
Egzaminy wstêpne do Liceum Plastycznego odbêd¹ siê 9 i 10 czer-

wca 2014 r. o godz. 9.00 i obejmuj¹: sprawdzian praktyczny z rysun-
ku (martwa natura), malarstwa (scena rodzajowa), kompozycji prze-
strzennej z kartonu oraz egzamin ustny ze znajomo�ci zagadnieñ zwi¹-
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zanych z dziedzinami sztuk piêknych w zakresie objêtym podstaw¹
programow¹ dla gimnazjum.

Dodatkowy nabór odbêdzie siê 21 i 22 sierpnia 2014 r. o godz.
9.00. Szczegó³owych informacji udziela sekretariat szko³y.

Informacje o szkole, osi¹gniêciach szko³y i uczniów, organizacji
wolnego czasu oraz pracy wychowawczej poprzez patrona szko³y s¹
dostêpne na stronie internetowej Zespo³u Szkó³ Plastycznych:
www.zsp.tarnow.pl
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Zespó³ Szkó³
Specjalnych dla Nies³ysz¹cych
i S³abo S³ysz¹cych
w Tarnowie
ul. Lippóczy�ego 4a
tel. (14) 690-49-99
www.zsdnis.edunet.tarnow.pl
www.nieslyszacytarnow.pl
sekretzssniss@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr Beata Domañska

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane typy szkó³, klasy i zawody:

Zasadnicza Szko³a Zawodowa Specjalna dla Nies³ysz¹cych i S³a-
bo S³ysz¹cych (3-letnia), liczba uczniów w oddzia³ach 6-8, zawody:

� cukiernik,
� kucharz,
� ogrodnik,
� monter zabudowy i robót wykoñczeniowych w budownictwie.
Mo¿liwe jest utworzenie klasy wielozawodowej. Nauka w szkole

zawodowej koñczy siê egzaminem potwierdzaj¹cym kwalifikacje za-
wodowe. Zapewniamy praktyki zawodowe. Oferujemy dodatkowe kur-
sy i sta¿e. Istnieje mo¿liwo�æ zdobycia dodatkowych kwalifikacji (np.
kurs prawa jazdy). Realizujemy program �Modernizacja kszta³cenia
zawodowego w Ma³opolsce�.

Liceum Ogólnokszta³c¹ce Specjalne dla Nies³ysz¹cych i S³abo S³y-
sz¹cych (3-letnie), liczba uczniów w oddzia³ach 6-8:
klasy z rozszerzon¹ ofert¹ programow¹ z:

� informatyki, geografii,
� historii i wiedzy o spo³eczeñstwie.
Nauka w liceum przygotowuje do zdania egzaminu maturalnego

i uzyskania wykszta³cenia �redniego ogólnego.
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Technikum Specjalne dla Nies³ysz¹cych i S³abo S³ysz¹cych (4-let-
nie), liczba uczniów w oddzia³ach 6-8:

� technolog ¿ywienia i us³ug gastronomicznych,
� fototechnik.
Kierunek technolog ¿ywienia i us³ug gastronomicznych kszta³ci

umiejêtno�æ organizacji us³ug gastronomicznych i technologii ¿ywie-
nia oraz umo¿liwia znalezienie pracy w barach, kawiarniach, domach
opieki itp.

Kierunek fototechnik kszta³ci umiejêtno�æ zapisu oraz przetwarza-
nia i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficz-
nych, us³ugowych, profesjonalnych i przemys³owych oraz w prze-
my�le fotooptycznym, optycznym, telewizji i wytwórniach filmowych.

Technikum daje wykszta³cenie �rednie i zawodowe z mo¿liwo�ci¹
uzyskania �wiadectwa dojrza³o�ci po z³o¿eniu egzaminu maturalnego
i tytu³u zawodowego (technik), po egzaminie potwierdzaj¹cym kwa-
lifikacje zawodowe. Zapewnia interesuj¹ce zajêcia praktyczne.

WARUNKI PRZYJÊCIA
O przyjêcie do ww. szkó³ ponadgimnazjalnych mog¹ staraæ siê

uczniowie posiadaj¹cy orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalne-
go, wydanego przez poradniê psychologiczno-pedagogiczn¹. Wyma-
gana jest nastêpuj¹ca dokumentacja: podanie, ¿yciorys, 3 zdjêcia, orze-
czenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, �wiadectwo ukoñcze-
nia gimnazjum i za�wiadczenie o wynikach egzaminu.

Informacje o szkole, osi¹gniêciach szko³y i uczniów, organizacji
wolnego czasu oraz pracy wychowawczej s¹ dostêpne na stronie
internetowej Zespo³u Szkó³ Nies³ysz¹cych i S³abo S³ysz¹cych:
www.zsdnis.edunet.tarnow.pl oraz www.nieslyszacytarnow.pl



Informator na rok szkolny 2014/2015

56

Specjalny O�rodek
Szkolno-Wychowawczy
im. Eugenii Gierat
w Tarnowie
ul. Romanowicza 9
tel./fax. (14) 626-33-84 wew. 10
www.sosw.tarnow.pl
sekretsosw@umt.tarnow.pl
soswtarn@poczta.onet.pl

Dyrektor mgr Krzysztof Zelia�

OFERTA EDUKACYJNA
Proponujemy kszta³cenie w nastêpuj¹cych szko³ach, oddzia³ach

i zawodach:
Zasadnicza Szko³a Zawodowa Specjalna (3-letnia), uczniowie z nie-
pe³nosprawno�ci¹ intelektualn¹ w stopniu lekkim, liczebno�æ oddzia-
³ów � do16 uczniów, zawody:

� cukiernik,
� kucharz,
� ogrodnik,
� monter zabudowy i robót wykoñczeniowych w budownictwie.
W szkole realizowana jest podstawa programowa kszta³cenia ogól-

nego i w zawodach oraz zajêcia edukacyjne podobne jak w szko³ach
ogólnodostêpnych. Uczniom zapewniamy praktyki zawodowe. Nau-
ka trwa do 23 roku ¿ycia ucznia, koñczy siê egzaminem potwierdza-
j¹cym kwalifikacje zawodowe. W zale¿no�ci od zaleceñ poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej oferujemy ka¿demu uczniowi zajêcia re-
walidacyjne.

Szko³a Specjalna Przysposabiaj¹ca do Pracy � dla uczniów z nie-
pe³nosprawno�ci¹ intelektualn¹ w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym i z niepe³nosprawno�ci¹ sprzê¿on¹. Liczebno�æ oddzia³u wyno-
si: do 8 uczniów lub do 4 w przypadku uczniów z niepe³nosprawno-
�ci¹ sprzê¿on¹.

Uczniowie realizuj¹ nastêpuj¹ce rodzaje zajêæ:
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� zajêcia edukacyjne,
� przysposobienie do pracy/elementy gotowania, szycia, prac po-

rz¹dkowych, drobnych prac remontowych, dekoratorstwa, rê-
kodzie³a, prac biurowych, pomocy starszym i dzieciom itd.,

� zajêcia kszta³tuj¹ce kreatywno�æ, zajêcia sportowe,
� zajêcia rewalidacyjne, w tym logopedia, gimnastyka korekcyj-

na, zajêcia korekcyjno-kompensacyjne i usprawniaj¹ce z wyko-
rzystaniem komputera.
Uczniowie realizuj¹ podstawê programow¹ dostosowan¹ do ich po-

trzeb i mo¿liwo�ci. Celem kszta³cenia jest maksymalne usprawnianie
i usamodzielnianie uczniów oraz przygotowanie do pracy w zak³adach
aktywizacji zawodowej, na stanowiskach pracy chronionej oraz w go-
spodarstwie domowym. Nauka w szkole trwa do 24 roku ¿ycia ucznia.
W przypadku wolnego tempa pracy i nabywania umiejêtno�ci, naukê
w Szkole Przysposabiaj¹cej do Pracy mo¿na przed³u¿yæ o jeden rok.
Nasi absolwenci s¹ tak¿e uczestnikami warsztatów terapii zawodowej.

WARUNKI PRZYJÊCIA
O przyjêcie do Zasadniczej Szko³y Zawodowej mog¹ siê ubiegaæ

absolwenci gimnazjów posiadaj¹cy orzeczenia poradni psychologicz-
no-pedagogicznej o potrzebie kszta³cenia specjalnego z uwagi na upo-
�ledzenie umys³owe w stopniu lekkim. Wymagana dokumentacja:

� orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
� �wiadectwo ukoñczenia gimnazjum,
� za�wiadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
� za�wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ do kszta³ce-

nia w okre�lonym zawodzie,
� podanie,
� kwestionariusz osobowy,
� 2 fotografie.
O przyjêcie do Szko³y Przysposabiaj¹cej do Pracy mog¹ siê ubiegaæ

absolwenci gimnazjów posiadaj¹cy orzeczenia poradni psychologicz-
no-pedagogicznej o potrzebie kszta³cenia specjalnego z uwagi na upo-
�ledzenie umys³owe w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niepe³-
nosprawno�æ sprzê¿on¹. Wymagana dokumentacja:

� orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
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� �wiadectwo ukoñczenia gimnazjum,
� podanie,
� kwestionariusz osobowy.
Rekrutacja do obu szkó³ odbywa siê drog¹ tradycyjn¹ w punkcie

naboru.
Istnieje mo¿liwo�æ zakwaterowania w internacie lub dowo¿enia na

koszt gminy.

Informacje o szkole, osi¹gniêciach szko³y i uczniów, organizacji
wolnego czasu oraz pracy wychowawczej poprzez patrona szko³y s¹
dostêpne na stronie internetowej Specjalnego O�rodka Szkolno-Wycho-
wawczego: www.sosw.tarnow.pl
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Informacja
o niepublicznych
szko³ach
ponadgimnazjalnych
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Spo³eczne Liceum
Ogólnokszta³c¹ce
im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Zespole  Szkó³ Spo³ecznych
w Tarnowie
Plac Rybny 2
tel./fax (14) 621-59-99
www.slog.tarnow.pl
sekretariatzss@interia.eu
dyrektor@slog.tarnow.pl

Dyrektor mgr Marta Urbañska

OFERTA EDUKACYJNA
Proponujemy 1 oddzia³ 15-osobowy, a w nim indywidualny dobór

przedmiotów w zakresie rozszerzonym zgodnie z now¹ podstaw¹ pro-
gramow¹ dla liceum. Przedmioty rozszerzone realizowane s¹ w ma³o
licznych grupach (je�li np. 2 uczniów wybierze geografiê, to zajêcia
odbywaj¹ siê w grupie 2-osobowej). Istnieje mo¿liwo�æ realizacji przed-
miotu rozszerzonego nawet wtedy, gdy wybierze go 1 uczeñ.

Zapewniamy: 5 godzin tygodniowo jêzyka angielskiego na pozio-
mie adekwatnym do poziomu wiedzy i umiejêtno�ci uczniów oraz 2
godziny tygodniowo jêzyka niemieckiego lub francuskiego, realizowa-
ne wed³ug poziomu znajomo�ci jêzykowych w kilkuosobowych gru-
pach. Stwarzamy mo¿liwo�ci cyklu spotkañ konwersacyjnych ze stu-
dentami AIESEC, pochodz¹cymi m.in. z Chin, Malezji, Australii i No-
wej Zelandii, a tak¿e uczestnictwa w projektach naukowych (EXP,
AIESEC) i spo³ecznych (Fundacja Inicjatyw Twórczych, Fundacja Ho-
ryzonty).

Zapewniamy uczniom dodatkowe, cotygodniowe, indywidualne
konsultacje przedmiotowe z nauczycielami � egzaminatorami OKE,
indywidualne przygotowanie do udzia³u w olimpiadach przedmioto-
wych, a tak¿e indywidualne, przedmiotowe zajêcia wyrównawcze.

Stosujemy tutoring, bazuj¹cy na mocnych stronach ucznia. Dbamy
o spójny system rozwoju osobowo�ci z wykorzystaniem narzêdzi co-
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achingowych, poprzez zajêcia psychoedukacyjne z psychologiem, roz-
wijaj¹ce kreatywno�æ, umiejêtno�ci autoprezentacji oraz otwarto�æ,
a tak¿e uczymy skutecznej komunikacji z wykorzystaniem narzêdzi
Non Violent Comunications.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Wymagana minimalna liczba punktów przy przyjêciu kandydata

do szko³y 110.
Szczegó³owe warunki rekrutacji znajduj¹ siê na stronie interneto-

wej Szko³y w dziale rekrutacja.

Informacje o szkole, osi¹gniêciach szko³y i uczniów, organizacji
wolnego czasu oraz pracy wychowawczej poprzez patrona szko³y s¹
dostêpne na stronie internetowej Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego w Zespole Szkó³ Spo³ecznych: www.slog.tarnow.pl
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Rzemie�lnicze Centrum
Szkó³ Zawodowych Izby
Rzemie�lniczej
im. Towarzystwa Strzeleckiego
Bractwo Kurkowe
w Tarnowie
ul. Plac Dworcowy 5a
tel./fax. (14) 688-87-02
www.szkolyrzemiosla.tarnow.pl
szkola@izbarzemieslnicza.tarnow.pl

Dyrektor mgr in¿. Krzysztof Majchrowicz

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane typy szkó³ i zawody:

Niepubliczne Technikum Fryzjerskie dla m³odzie¿y (4-letnie), pla-
nowany nabór do jednej klasy � 35 uczniów, zawód:

� technik us³ug fryzjerskich.

Niepubliczne Technikum Samochodowe dla m³odzie¿y (4-letnie),
planowany nabór do jednej klasy � 35 uczniów, zawód:

� technik pojazdów samochodowych.
Nauka koñczy siê egzaminem z przygotowania zawodowego i ma-
tur¹.

Rzemie�lnicza Zasadnicza Szko³a Zawodowa w Tarnowie (3-let-
nia), planowany nabór do 5 klas � 150 uczniów, zawody:

� betoniarz-zbrojarz,
� blacharz,
� blacharz samochodowy,
� cie�la,
� cukiernik,
� dekarz,
� elektromechanik,
� elektromechanik pojazdów samochodowych,
� elektryk,
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� fryzjer,
� kamieniarz,
� kowal,
� krawiec,
� kucharz,
� lakiernik,
� mechanik monter maszyn i urz¹dzeñ,
� mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych,
� mechanik pojazdów samochodowych,
� mechanik precyzyjny,
� modelarz odlewniczy,
� monter elektronik,
� monter izolacji budowlanych,
� monter izolacji przemys³owych,
� monter konstrukcji budowlanych,
� monter sieci, instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych,
� monter zabudowy i robót wykoñczeniowych w budownictwie,
� murarz-tynkarz,
� operator maszyn i urz¹dzeñ przemys³u spo¿ywczego,
� operator maszyn urz¹dzeñ odlewniczych,
� operator obrabiarek skrawaj¹cych,
� operator urz¹dzeñ przemys³u szklarskiego,
� piekarz,
� sprzedawca,
� stolarz,
� �lusarz,
� tapicer,
� wêdliniarz.

W ramach Centrum funkcjonuje równie¿ Rzemie�lnicza Zasadnicza
Szko³a Zawodowa w Pil�nie, 39-220 Pilzno ul. Lwowska 14; tel.
(14) 672 21 41. Zawody jak w RZSZ w Tarnowie.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Rekrutacja do Niepublicznego Technikum 4-letniego, dziennego

dla m³odzie¿y odbywa siê na podstawie z³o¿onych dokumentów (szcze-
gó³y na stronie internetowej). Termin naboru: 1-31 sierpnia 2014 r.
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O przyjêciu kandydatów do klasy pierwszej Rzemie�lniczej Za-
sadniczej Szko³y Zawodowej decyduje Komisja. Wa¿nym warunkiem
decyduj¹cym o przyjêciu do szko³y, jest za�wiadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazañ do pracy w wybranym zawodzie oraz wiek:
nie przekroczone 18 lat i ukoñczone 16 lat (wyj¹tkowo 15 lat), po-
nadto podstawowe dokumenty.

Informacje o szkole, osi¹gniêciach szko³y i uczniów, organizacji
wolnego czasu oraz pracy wychowawczej poprzez patrona szko³y s¹
dostêpne na stronie internetowej Rzemie�lniczego Centrum Szkó³ Za-
wodowych Izby Rzemie�lniczej: www.szkolyrzemiosla.tarnow.pl
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Zespó³ Szkó³ Niepublicznych
w Tarnowie
al. Solidarno�ci 21a
tel. (14) 636-00-15, (14) 636-00-16
www.zsn.com.pl
sekretariat@zsn.com.pl
sncku@tar.pl

Dyrektor mgr in¿. Bogus³aw Pitu³a

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane typy szkó³ i zawody:

Technikum (4-letnie), planowane 2 oddzia³y, po 32 osoby w ka¿-
dym � zawody:
technik informatyk,
technik ¿ywienia i us³ug gastronomicznych,
kelner,
technik us³ug fryzjerskich.

Zasadnicza Szko³a Zawodowa (3-letnia), planowane 3 oddzia³y, po
36 osób w ka¿dym, zawody:
� kucharz,
� sprzedawca,
� monter zabudowy i robót wykoñczeniowych w budownictwie,
� cie�la,
� dekarz,
� fryzjer.
Szko³a gwarantuje uczniom praktyki zawodowe.

W Zespole Szkó³ Niepublicznych istnieje mo¿liwo�æ uzyskania
Europejskiego Certyfikatu Umiejêtno�ci Komputerowych, który ho-
norowany jest na terenie ca³ej Europy:
� ECDL CORE,
� ECDL WebStarter,
� E-Citizen,
� E-Guardian.
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WARUNKI PRZYJÊCIA
Szko³a przeprowadza rekrutacjê uczniów w oparciu o zasadê po-

wszechnej dostêpno�ci, kieruje siê kryteriami okre�lonymi w regula-
minie. Od kandydatów wymaga siê ukoñczenia 15 lat i nie przekro-
czenia 18, ukoñczenia gimnazjum (kandydaci do ZSZ).

Szko³a prowadzi zarówno nabór elektroniczny jak i tradycyjny.

Informacje o szkole, osi¹gniêciach szko³y i uczniów, organizacji
wolnego czasu oraz pracy wychowawczej s¹ dostêpne na stronie in-
ternetowej Zespo³u Szkó³ Niepublicznych: www.zsn.com.pl
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Informacja o formach
kszta³cenia w OHP
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 Ochotnicze Hufce Pracy
Centrum Kszta³cenia
i Wychowania
w Tarnowie
ul. Mo�cickiego 27
tel. (14) 621-72-35
fax. (14) 627-64-03
sekretariat@ckiw-tarnow.ohp.pl
www.ckiw-tarnow.ohp.pl

Dyrektor Antoni Góral

OFERTA EDUKACYJNA

Centrum Kszta³cenia i Wychowania OHP w Tarnowie proponu-
je naukê w Zasadniczej Szkole Zawodowej (3-letnie), zawody:

� kucharz,
� monter zabudowy i robót wykoñczeniowych w budownictwie,
� fryzjer,
� �lusarz,
� cie�la � nowo�æ!,
� dekarz � nowo�æ!,
� cukiernik,
� piekarz.
Centrum Kszta³cenia i Wychowania OHP wspó³pracuje z Zes-

po³em Szkó³ Niepublicznych w Tarnowie oraz z Izb¹ Rzemie�lnicz¹
w Tarnowie.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Wymagania:

� ukoñczone 15 lat, nie przekroczone 18 lat,
� ukoñczone gimnazjum (kandydaci do ZSZ).
Niezbêdne dokumenty: podanie, kwestionariusz osobowy, ostat-

nie �wiadectwo szkolne, skrócony odpis aktu urodzenia z potwier-
dzeniem miejsca sta³ego zameldowania (obowi¹zuje kandydatów do
internatu), za�wiadczenie lekarskie stwierdzaj¹ce stan zdrowia po-
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zwalaj¹cy na pracê w wybranym zawodzie, 4 fotografie, dokumen-
ty potwierdzaj¹ce sytuacjê materialn¹ rodziny, opinia w przypadku
posiadania kuratora.

O OCHOTNICZYCH HUFCACH PRACY
Ochotnicze Hufce Pracy s¹ wyspecjalizowan¹, pañstwow¹ jednostk¹

bud¿etow¹ nadzorowan¹ przez ministra w³a�ciwego do spraw pracy,
realizuj¹c¹ zadania pañstwa w obszarze polityki spo³ecznej w zakre-
sie kszta³cenia, wychowania i zatrudnienia m³odego pokolenia.

Podstawowym celem dzia³alno�ci Centrum Kszta³cenia i Wycho-
wania OHP w Tarnowie jest stworzenie m³odzie¿y warunków prawi-
d³owego rozwoju spo³ecznego i zawodowego, ze szczególnym uwz-
glêdnieniem m³odzie¿y defaworyzowanej. Praca z m³odzie¿¹, prowa-
dzona w kilkuosobowych grupach wychowawczych, daje mo¿liwo�æ
daleko id¹cej indywidualizacji oddzia³ywañ wychowawczych, wyrów-
nawczych, opiekuñczych, a tak¿e profilaktycznych. Intensywna wspó³-
praca wychowawców CKiW z kierownictwem i nauczycielami szkó³,
rodzicami czy opiekunami prawnymi jest nakierowana na wsparcie
uczestników w pokonywaniu wystêpuj¹cych w ich ¿yciu problemów.
M³odzie¿ naszej placówki ma mo¿liwo�æ edukacyjnych spotkañ z le-
karzami ró¿nych specjalno�ci, psychologami, przedstawicielami poli-
cji, s¹dów, uczestnictwa w szkoleniach z zakresu rynku pracy.

Centrum Kszta³cenia i Wychowania OHP w Tarnowie zapewnia
ca³odobow¹ opiekê kadry wychowawczej w internacie, bezp³atne wy-
¿ywienie i zakwaterowanie w kilkuosobowych pokojach. Mieszkalne
i szkoleniowe obiekty CKiW OHP znajduj¹ siê w Tarnowie przy ulicy
Mo�cickiego 27.

Centrum gwarantuje miejsca zajêæ praktycznych we w³asnych
warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych lub u pracodawców na tere-
nie miasta. Uczestnicy CKiW posiadaj¹ status pracownika m³odocia-
nego (otrzymuj¹ wynagrodzenie, ubezpieczenie w ZUS, urlop wypo-
czynkowy, zaliczenie sta¿u pracy, mo¿liwo�æ wsparcia z Zak³adowe-
go Funduszu �wiadczeñ Socjalnych).

Organizowane przez OHP na szczeblu placówki, regionu, woje-
wództwa lub ogólnopolskie przedsiêwziêcia z zakresu o�wiaty, kultu-
ry, sportu,  turystyki i rekreacji, daj¹ mo¿liwo�æ rozwijania zaintereso-
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wañ, poszerzania wiedzy i umiejêtno�ci, zdobywania nagród, pozna-
wania miejsc i ludzi. M³odzie¿ naszego Centrum nie ponosi kosztów
uczestnictwa w proponowanych przedsiêwziêciach. Przedstawiciele
Samorz¹du M³odzie¿y CKiW zg³aszaj¹ wnioski dotycz¹ce pobytu
m³odzie¿y w placówce, organizacji przedsiêwziêæ rekreacyjno-spor-
towych i turystycznych.

Pobyt w Centrum Kszta³cenia i Wychowania OHP w Tarnowie,
umo¿liwia korzystanie z bezp³atnych dla m³odzie¿y specjalistycznych
szkoleñ finansowanych z funduszy europejskich.

Przy CKiW OHP w Tarnowie funkcjonuje Rejonowy O�rodek Szko-
lenia Zawodowego M³odzie¿y, daj¹cy mo¿liwo�æ zdobycia, podno-
szenia i doskonalenia lub uzupe³nienia kwalifikacji zawodowych. Oferta
ROSZM skierowana jest do ogó³u m³odzie¿y przed 25 rokiem ¿ycia.

Informacja o ogólnopolskiej ofercie OHP: www.ecam.ohp.pl
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Centrum Edukacji i Pracy
M³odzie¿y Ochotniczych
Hufców Pracy
w Tarnowie
ul. Mo�cickiego 27
tel. (14) 621-95-64
fax. (14) 626-49-99
centrum@ceip-ohp.tarnow.pl

Dyrektor in¿. Adam Potempa

OFERTA EDUKACYJNA
W strukturach Centrum Edukacji i Pracy M³odzie¿y OHP funkcjo-

nuj¹ M³odzie¿owe Biuro Pracy, Klub Pracy i Mobilne Centrum Infor-
macji Zawodowej oraz Regionalny O�rodek Szkolenia Zawodowego
M³odzie¿y i Zespó³ ds. refundacji.

M³odzie¿owe Biuro Pracy odpowiada za pozyskiwanie ofert pra-
cy, prowadzenie banku danych o pracodawcach, udzielanie pomocy
w doborze odpowiedniej oferty, kierowanie do pracy, organizowanie
krótkoterminowego zatrudnienia dla osób ucz¹cych siê. MBP wydaje
zainteresowanej m³odzie¿y skierowania do Hufca Pracy i udziela in-
formacji dotycz¹cych mo¿liwo�ci uzupe³nienia wykszta³cenia i zdo-
bywania kwalifikacji zawodowych z równoczesnym zapewnieniem
uczestnikom praktycznej nauki zawodu.

Klub Pracy prowadzi (w siedzibie CEiPM OHP i na terenie szkó³)
zajêcia grupowe, warsztatowe dla m³odzie¿y szkó³ gimnazjalnych, po-
nadgimnazjalnych, 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-
tywno�ci 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.
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Mobilne Centrum Informacji Zawodowej dzia³a nie tylko stacjo-
narnie, ale aktywnie dociera do miejscowo�ci oddalonych od wiêk-
szych o�rodków. Doradcy zawodowi MCIZ prowadz¹ zajêcia grupo-
we i warsztaty, udzielaj¹ porad indywidualnych i informacji zawodo-
wych z zakresu planowania kariery, wspieraj¹ w podejmowaniu de-
cyzji o wyborze kierunku kszta³cenia, pomagaj¹ okre�liæ predyspo-
zycje zawodowe.

Regionalny O�rodek Szkolenia Zawodowego M³odzie¿y inicjuje
i organizuje szkolenia i kursy przyuczaj¹ce do zawodu, podnosz¹ce
kwalifikacje, przekwalifikowuj¹ce w zawodach i specjalno�ciach po-
szukiwanych na lokalnym rynku pracy. Oferta O�rodka adresowana
jest dla m³odzie¿y do 25 roku ¿ycia.

Zespó³ do spraw refundacji zajmuje siê refundacj¹ wynagrodzeñ
oraz sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne za pracowników m³odocia-
nych zatrudnianych na podstawie umowy o pracê w celu przygoto-
wania zawodowego.

ZASADY ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA
PRACOWNIKÓW M£ODOCIANYCH

M³odocianym jest osoba, która ukoñczy³a 16 lat, a nie przekroczy-
³a 18 roku ¿ycia Zasadniczym powodem zatrudnienia m³odocianego
jest umo¿liwienie mu zdobycia kwalifikacji zawodowych. Pracodaw-
ca mo¿e zatrudniæ m³odocianego, je¿eli ukoñczy³ co najmniej gimna-
zjum oraz przedstawi �wiadectwo lekarskie stwierdzaj¹ce, ¿e praca
danego rodzaju nie zagra¿a jego zdrowiu. Zasady zdobywania przy-
gotowania 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 pó�n. 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 dokszta³canie
teoretyczne. Umowê z m³odocianym zawiera pracodawca, na czas
nieokre�lony, w tym czas nauki zawodu 36 miesiêcy. Zawody, w któ-
rych odbywa siê nauka zawodu, okre�laj¹ przepisy dotycz¹ce klasyfi-
kacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Nauka zawodu koñczy siê
egzaminem.
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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 prowadz¹ grupowe spotkania informacyjno-edukacyjne, zajêcia
warsztatowe dla m³odzie¿y oraz udzielaj¹ indywidualnych konsulta-
cji i porad zawodowych pomocnych w planowaniu kariery, wyborze
kierunków kszta³cenia, okre�laniu predyspozycji i kompetencji oso-
bistych. Dysponujemy profesjonalnym sprzêtem i pakietem informa-
cji edukacyjno-zawodowej.

Spotkania przez nas organizowane mog¹ odbywaæ siê na terenie
Pañstwa szko³y, gminy, miejscowo�ci lub w siedzibie firmy.
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6-23 Hufiec Pracy w Tarnowie
ul. Kwiatkowskiego 17
tel. 14 698 13 47
e-mail: hp623tarnow@interia.pl

Komendant mgr Bogus³aw Sikora

OFERTA EDUKACYJNA
Ochotniczy Hufiec Pracy nr 6-23 proponuje naukê w nastêpuj¹-

cych typach szkó³ i formach kszta³cenia:

Zasadnicza Szko³a Zawodowa (3-letnia), zawody:
� kucharz,
� sprzedawca,
� murarz-tynkarz,
� blacharz samochodowy,
� lakiernik samochodowy,
� mechanik pojazdów samochodowych,
� elektromechanik pojazdów samochodowych,
� monter zabudowy i robót wykoñczeniowych,
� monter izolacji budowlanych
� monter sieci instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych.

Rzemie�lnicza Nauka Zawodu (3-letnia), zawody:
� kucharz,
� murarz-tynkarz.

Praktyka trwa przez 5 dni w tygodniu, pozwala w dok³adny spo-
sób poznaæ wiedzê dotycz¹c¹ zawodu i procesu produkcji. Uzyskana
fachowa wiedza daje szansê wyró¿niaj¹cym siê absolwentom otrzy-
maæ pracê u swojego pracodawcy.

Nabór do Rzemie�lniczej Nauki Zawodu prowadzony jest przez
ca³y rok.

Od wielu lat praktyczn¹ naukê zawodu uczestnicy odbywaj¹ na
terenie miasta Tarnowa oraz innych miejscowo�ci regionu tarnow-
skiego. Wspó³pracujemy ze sprawdzonymi pracodawcami zatrud-
niaj¹cymi naszych uczestników pod okiem �wietnych fachowców.
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Uczestnicy podczas kszta³cenia i zdobywania zawodu objêci s¹ opie-
k¹ i wsparciem ze strony kadry wychowawczej.

Zajêcia teoretyczne odbywaj¹ siê w nastêpuj¹cych szko³ach:
� Niepubliczny Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Tarnowie,
� Centrum Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie,
� Zespó³ Szkó³ Techniczno-Zawodowych w Tarnowie,
� Rzemie�lnicza Zasadnicza Szko³a Zawodowa w Tarnowie,
� Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych w Skrzyszowie.

Wykaz pracodawców szkol¹cych uczestników Hufca Pracy 6-23:
� KAEFER S.A., Tarnów ul. Kwiatkowskiego 8
� AUTO-B¥CZEK, Tarnów ul. Gumniska 36
� F.H.U. �BAJPIX�, Tarnów ul. Krakowska 51
� HOTEL �Cristal � Park�, Tarnów, ul. Traugutta 5
� F.H.U. �GROSIK�, Tarnów ul. Reymonta 32/12
� Murbet �B�, Tarnów, ul. Brodziñskiego 15
� F.B. �IMBUD�, Tarnów ul. Okrê¿na 4
� F.H. �TELEVIDEO�, Tarnów ul. Królowej Jadwigi 66
� PHG �MO�CICE�, Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 20
� Zak³ad Mechaniki Pojazdowej �KAJA�, Tarnów, ul. Marusarz 7
� Centrum Motoryzacji EXPERT ROCZNIAK, Tarnów, ul. B³onie 5
� FUH AUTO-EKO-GAZ-METAL Flaga Ryszard, Skrzyszów 410
� Firma Handlowo Us³ugowa DELPOL, Lisia Góra, Brzozówka 164
� AUTO SERVICE Usieñ £ukasz, Tarnów, ul. Krzyska 154
� Firma �TOTAL�, Nowe ¯ukowice 134
� Restauracja �MIMOZA�, Tarnów ul. Pu³askiego 6d
� Firma P.H.U. �HADAS� Delikatesy Centrum Nowodworze
� Firma �MPRS�, Tarnów ul. Lwowska 4
� Firma �TERMO � INSTAL�, Tarnów ul. Krzyska 9
� Firma �TARLAND� Zygad³o Sp. Jawna, Tarnów ul. Nowy �wiat 39
� Mechanika Pojazdowa Auto-Serwis Janusz Wieczorek, Tarnów

ul. Krzyska 106a.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Warunkiem przyjêcia do ww. szkó³ jest:
� ukoñczone gimnazjum,
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� wiek 16-18 lat,
� dobry stan zdrowia.
Z uczniami zawierane s¹ umowy o pracê, z tego tytu³u otrzymuj¹

wynagrodzenie, zgodnie z przepisami o zatrudnieniu m³odocianych.
Okres nauki zawodu wlicza siê do sta¿u pracy.

Wykaz dokumentów potrzebnych do przyjêcia do obu szkó³:
� podanie o przyjêcie do hufca,
� podanie o przyjêcie do szko³y,
� zgoda rodziców,
� ¿yciorys,
� 4 zdjêcia,
� zgoda lekarza na wykonywanie zawodu,
� badania profilaktyczne � wstêpne.
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Informacja
o dzia³alno�ci
placówek o�wiatowych
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Pa³ac M³odzie¿y
w Tarnowie
ul. Pi³sudskiego 24
tel. (14) 622-03-85
fax (14) 621-15-41
www.pm.tarnow.pl
pm@pm.tarnow.pl

p.o. Dyrektora Jadwiga Binek

OFERTA EDUKACYJNA
Oferta Pa³acu M³odzie¿y � jednej z najstarszych placówek o�wia-

towych w naszym mie�cie � jest tradycyjnie bogata i atrakcyjna, skie-
rowana do osób o ró¿nych talentach i zdolno�ciach. Obejmuje zajêcia
w ponad 30 grupach zainteresowañ.

Proponujemy naukê w 6 dzia³ach � w zespo³ach o optymalnej dla
procesu kszta³cenia liczbie uczniów 12-15 osób.

Dzia³ o�wiatowy � prowadzi kursy jêzykowe (angielski, niemiecki) oraz
z jêzyka polskiego. Organizuje kursy przygotowawcze do egzaminów
maturalnych oraz egzaminów wstêpnych na wy¿sze uczelnie.

Doradztwo zawodowe � oferta poradnictwa indywidualnego i grupo-
wego: badanie predyspozycji zawodowych; wyznaczanie indywidual-
nej �cie¿ki kariery; tworzenie planu dzia³ania: stylu podejmowania de-
cyzji, zarz¹dzania zespo³em. Ponadto przygotowanie: dokumentów
aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej, metody aktywnego poszuki-
wania pracy.

Dzia³ artystyczny � kszta³ci talenty m³odych muzyków, wokalistów
i tancerzy.

Pracownia wokalna � rozwijanie zainteresowañ piosenk¹ polsk¹ pop,
piosenk¹ literack¹, religijn¹, a tak¿e obcojêzyczn¹. Obejmuje naukê
�piewu, pracê z mikrofonem, ruch sceniczny, udzia³ w przegl¹dach
i konkursach lokalnych i ogólnopolskich.
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Pracownia muzyczna � nauka gry na gitarze dla pocz¹tkuj¹cych i za-
awansowanych.

Nowo�æ! Akademia Plastyczna � nauka ró¿nych technik plastycznych
i dekoracyjnych, pisanie ikon, architektura, rysunek artystyczny i ma-
larstwo. Poszerzanie wiedzy o sztuce, rozwijanie wyobra�ni plastycz-
nej oraz intuicji malarskiej. Przygotowanie m³odzie¿y do egzaminów
wstêpnych do szkó³ artystycznych, technicznych. Przygotowanie prac
plastycznych do tzw. teczki wymaganej na wy¿szych uczelniach.

Pracownia ceramiczna � jedyna w mie�cie! Podstawowe techniki zwi¹-
zane z formowaniem, zdobieniem oraz projektowaniem i wzornictwem
wyrobów ceramicznych.

Pracownia projektowania i wiza¿u � kreowanie w³asnego wizerunku,
projektowanie i realizacja indywidualnych pomys³ów oraz zdobywanie
do�wiadczenia w dziedzinie mody.

Warsztaty �W przestrzeni teatralno-muzyczno-plastycznej� � wyra-
¿anie ekspresji twórczej z wykorzystaniem papieroplastyki, psychodra-
my scenicznej i utworów muzycznych.

Dzia³ sportu � przygotowanie zawodników do udzia³ów w mityngach
sportowych poprzez zajêcia kursowe w 6 sekcjach: judo, szermierki,
wspinaczkowej, koszykówki dziewcz¹t i ch³opców, pi³ki rêcznej dziew-
cz¹t i ch³opców, siatkówki dziewcz¹t i ch³opców.

Dzia³ sztuki i techniki

Pracownie: filmowa, fotograficzna cyfrowa i tradycyjna � podstawy
techniczne i artystyczne fotografii, wywo³ywanie filmów, powiêksza-
nie, zdobycie wiadomo�ci i umiejêtno�ci, prezentacja zdjêæ na wysta-
wach i konkursach fotograficznych.

Pracownia informatyczno-matematyczna

Informatyka � pos³ugiwanie siê pakietem Office, programowanie
w Logo i C++ oraz tworzenie stron www. i obróbka plików graficznych,
przygotowanie do egzaminu ECDL z uwzglêdnieniem wszystkich 7 mo-
du³ów. Mo¿liwo�æ uzyskania certyfikatu.
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Matematyka � uczniowie klas I i II liceum mog¹ liczyæ na pomoc
w opanowaniu trudniejszych partii materia³u oraz pomoc w przygoto-
waniu do sprawdzianów.

Pracownia kroju i szycia �Fasonik� � realizacja pomys³ów autorskich,
prezentowanie najciekawszych projektów na wystawach i pokazach
mody, a tak¿e w czasopismach i kalendarzach promuj¹cych pracowniê.

Pracownia sztuki kulinarnej �Art Café� � zasady przygotowania po-
traw kuchni tradycyjnej i orientalnej, propagowanie zdrowego stylu od¿y-
wiania, zdobycie umiejêtno�ci organizowania przyjêæ okoliczno�cio-
wych, dekoracji potraw.

Pracownia modelarska � budowa modeli ³odzi, szybowców, samolo-
tów, okrêtów podwodnych oraz wykonywanie modeli kartonowych.
Uczestnicy zajêæ poznaj¹ podstawy elektroniki wykorzystywanej w mo-
delarstwie oraz samodzielnie zestawiaj¹ uk³ady elektroniczne, bior¹
udzia³ w zawodach rangi Mistrzostw Polski Modeli R/C na terenie ca³e-
go kraju.

Dzia³ pedagogiki i socjoterapii � zajêcia indywidualne i grupowe, ma-
j¹ce na celu konstruktywne sposoby radzenia sobie z trudno�ciami, s³a-
bo�ciami, emocjami, udzielaniem wsparcia; poznanie nowoczesnych
technik wzmacniania poczucia w³asnej warto�ci, dziêki którym mo¿na
nabywaæ wiêkszej pewno�ci siebie.

Klub Grafika Komputerowego � dzia³alno�æ rozszerzona o prace re-
dakcyjno-edytorskie i grafiki dwu- i trójwymiarowej.

M³odzie¿owe Centrum Wolontariatu � ukierunkowywanie zaintere-
sowañ m³odzie¿y na pomoc innym ludziom. Wed³ug s³ów Alberta Ein-
steina �Tylko ¿ycie po�wiêcone innym warte jest prze¿ycia�. Aktyw-
no�æ w Centrum ma na celu uwra¿liwienie siebie na potrzeby innych,
niesienie pomocy osobom starszym w codziennym funkcjonowaniu,
spotkania z niepe³nosprawnymi i chorymi, pomoc w nauce dzieciom
i m³odzie¿y szkolnej, organizacja imprez kulturalno-o�wiatowych dla
dzieci, pomoc zwierzêtom i dzia³ania proekologiczne, prowadzenie bloga
internetowego o dzia³aniach podejmowanych przez grupy, rozwijanie
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i doskonalenie w³asnych umiejêtno�ci i pasji, wzrost samodzielno�ci
w dzia³aniu.

WARUNKI PRZYJÊCIA
W dniach 1-12 wrze�nia mo¿na zapisywaæ siê na zajêcia organi-

zowane przez Pa³ac M³odzie¿y w roku szkolnym 2014/15 w siedzi-
bie placówki przy ul. Pi³sudskiego 24 w godz. 15.00-18.00 od po-
niedzia³ku do pi¹tku. Zapisu dokonuje siê na podstawie Karty Wy-
chowanka, podpisanej przez rodziców lub prawnych opiekunów.
W niektórych formach istnieje mo¿liwo�æ zapisania siê w trakcie roku
szkolnego po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadz¹cego.
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Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna
w Tarnowie
ul. Nadbrze¿na Dolna 7
tel. (14) 655-99-95; 655-99-96
www.ppptarnow.is.net.pl
por-pp@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr Ewa Mruk-Smoleñ

OFERTA EDUKACYJNA
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówk¹ o�wiatow¹,

której zadaniem jest udzielanie specjalistycznej pomocy dzieciom, m³o-
dzie¿y, rodzicom, nauczycielom, wychowawcom. Dzia³alno�æ Poradni
obejmuje: diagnozê psychologiczn¹, pedagogiczn¹ i logopedyczn¹, te-
rapiê, profilaktykê, szeroko pojête doradztwo i konsultacje. Poradnia
wydaje opinie i orzeczenia zgodnie z przepisami MEN.

Diagnoza dotyczy badania i opiniowania mo¿liwo�ci psychofizycz-
nych badanych, wstêpnej oceny mo¿liwo�ci poznawczych dzieci 5-
i 6-letnich, uzdolnieñ specjalnych, predyspozycji i preferencji zawodo-
wych, trudno�ci w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysortografia,
dysgrafia, dyskalkulia), przyczyn niepowodzeñ szkolnych, prawid³o-
wo�ci rozwoju mowy, trudno�ci wychowawczych i emocjonalnych (nad-
pobudliwo�æ, zahamowanie, agresja, lêki, przemoc, moczenie nocne),
zaburzeñ od¿ywiania (anoreksja, bulimia).

Terapia obejmuje: psychoterapiê indywidualn¹, terapiê grupow¹,
terapiê wspomagaj¹c¹ EEG-Biofeedback, wspieranie dziecka i rodzi-
ców w trudnych sytuacjach rodzinnych, logoterapiê, zajêcia korek-
cyjno-kompensacyjne, terapiê pedagogiczn¹ uczniów z trudno�ciami
w czytaniu i pisaniu, terapiê pedagogiczn¹ z elementami Metody Den-
nisona � kinezjologii edukacyjnej, dzieci z autyzmem i upo�ledzeniem
umys³owym, z zaburzeniami w komunikacji i inne zajêcia o charakte-
rze terapeutycznym.

W ramach profilaktyki proponujemy: trening zdolno�ci twórczych,
trening efektywnego uczenia siê, konsultacje indywidualne dla rodzi-
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ców na terenie przedszkoli i poradni, dotycz¹ce problemów w rozwoju
dziecka, wspomaganie rozwoju mowy, dni otwarte � konsultacje psy-
chologiczne, pedagogiczne i logopedyczne, doradztwo edukacyjno-
zawodowe, udzia³ w Radach Pedagogicznych i spotkania z nauczycie-
lami, spotkania z Radami Rodziców, programy terapeutyczne dosko-
nal¹ce umiejêtno�ci wychowawcze rodziców (program �Szko³a dla
Rodziców i Wychowawców�), realizacjê w szko³ach programów pro-
muj¹cych zdrowy styl ¿ycia, zajêcia adaptacyjno-integracyjne w kla-
sach pierwszych szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, warszta-
ty aktywizuj¹ce m³odzie¿ do samodzielnego wyboru zawodu, uczenie
m³odzie¿y zasad efektywnego zapamiêtywania i przyswajania wiedzy,
warsztaty dla uczniów zdolnych, zajêcia rozwijaj¹ce sprawno�æ manu-
aln¹ i wyobra�niê przestrzenn¹ dzieci 5- i 6-letnich, warsztaty psycho-
logiczno-doradcze, wp³ywaj¹ce na rozwój zasobów poznawczych, emo-
cjonalnych i spo³ecznych.

ZASADY KORZYSTANIA Z US£UG PORADNI
Poradnia jest placówk¹ publiczn¹, czynn¹ od poniedzia³ku do pi¹tku,

w godzinach 8.00-18.00. Korzystanie z us³ug Poradni jest dobrowol-
ne i bezp³atne. Warunkiem przyjêcia dziecka jest z³o¿enie przez ro-
dziców wniosku o wydanie opinii, po przeprowadzonych badaniach
psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznych.

OFERTA SPECJALNA DLA SZKÓ£
PONADGIMNAZJALNYCH

 Poradnia oferuje specjalistyczn¹ pomoc zawodoznawcz¹ poprzez:
� prowadzenie zajêæ aktywizuj¹cych do samodzielnego wyboru za-

wodu,
� udzielanie porad indywidualnych zawodowych,
� towarzyszenie uczniowi przy podejmowaniu decyzji edukacyjno-

zawodowych,
� prowadzenie grup wsparcia dla pedagogów i doradców zawodo-

wych, celem podniesienia umiejêtno�ci pomocy uczniowi w pro-
cesie decyzyjnym.
Poradnia dysponuje nowoczesnymi stanowiskami komputerowy-

mi, wyposa¿onymi w bogaty wybór testów zawodoznawczych.
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Specjalistyczna Poradnia
Profilaktyczno-Terapeutyczna
w Tarnowie
ul. Szujskiego 25
tel. (14) 622-27-96, (14) 636-27-96
www.sppt.tarnow.pl,
 www.aib.org.pl,
 topp20@poczta.onet.pl

Dyrektor mgr Agnieszka Sko³yszewska

OFERTA POMOCY
Poradnia ma w swojej ofercie ró¿norodne formy pomocy psycho-

logiczno-pedagogicznej skierowane do dzieci, m³odzie¿y, rodziców
i nauczycieli. Jej zadaniem jest wspomaganie wszechstronnego rozwo-
ju dzieci i m³odzie¿y odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i mo¿-
liwo�ci psychofizycznych. Ponadto poradnia prowadzi monitoring, dia-
gnozê zagro¿eñ spo³ecznych dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e publikuje ra-
porty z badañ dla edukacji spo³ecznej. Promuje profilaktykê poprzez
realizacjê profesjonalnych programów profilaktycznych, prowadzenie
zajêæ, szkolenia oraz wspieranie realizatorów zajêæ i akcji profilaktycz-
nych.

Przyjmuje zainteresowanych po uprzednim umówieniu terminu w cza-
sie pracy sekretariatu. Poradnia dzia³a w godzinach 8.00-20.00, w pi¹t-
ki do godziny 15.00. Spotkania najczê�ciej trwaj¹ jedn¹ godzinê zega-
row¹.

Konsultacje i porady to kilka (zwykle 1-3) spotkañ. Celem ich jest
wstêpne rozpoznanie problemu, udzielenie klientowi konkretnej infor-
macji, przedstawienie mo¿liwo�ci rozwi¹zania okre�lonego problemu,
okre�lenia obszarów wp³ywu lub te¿ wskazanie innych ni¿ poradnia,
instytucji do których osoba mo¿e siê zwróciæ w zwi¹zku ze zg³aszan¹
trudno�ci¹.

Z konsultacji i porad mog¹ skorzystaæ doro�li (rodzice/opiekuno-
wie, nauczyciele, pedagodzy), kiedy zauwa¿aj¹ u siebie lub u dziecka/
wychowanka niepokoj¹ce zachowania czy objawy.
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Terapia indywidualna w odró¿nieniu od konsultacji czy porady, psy-
choterapia jest dzia³aniem d³ugotrwa³ym. Psychoterapii nie mo¿na uto¿-
samiaæ z konsultacjami, bowiem w psychoterapii wrêcz nie wskazane
jest, by terapeuta udziela³ klientowi porad na temat tego jak ma ¿yæ, co
ma zrobiæ w danym momencie i w zwi¹zku z okre�lon¹ trudno�ci¹, czy
sytuacj¹. Zamiast tego terapeuta towarzyszy klientowi w trudnych ¿ycio-
wo momentach, pomaga przepracowaæ bolesne do�wiadczenia z prze-
sz³o�ci, poszerza �wiadomo�æ mo¿liwo�ci dzia³añ i ich konsekwencji,
towarzyszy klientowi w szukaniu odpowiedzi na trudne pytania. Tera-
peuta rozmawiaj¹c z klientem s³u¿y swoj¹ wiedz¹, do�wiadczeniem oraz
rozeznaniem w metodach pomagania, jednak ostateczne decyzje, wy-
bory, a co za tym idzie � odpowiedzialno�æ s¹ po stronie klienta. W po-
radni proponowana jest zarówno terapia krótkoterminowa jak i d³ugo-
terminowa.

Terapia rodzinna (terapia ma³¿eñstw) to terapia systemowa rodzin uj-
muje problem jako zaburzenie w systemie rodzinnym, a nie jako wy-
³¹cznie problem jednostki. Celem jest trwa³a zmiana relacji, wzorców
komunikowania siê w parze/rodzinie, inne wa¿ne wyznaczone sobie
przez rodzinê cele. Spotkania odbywaj¹ siê przy udziale wszystkich
cz³onków rodziny/domowników, b¹d� pary/ma³¿eñstwa, nawet je�li
w przypadku problemów rodzinnych problem definiowany jest jako
dotycz¹cy tylko jednego z cz³onków rodziny. Praca polega na analizie
wzajemnych relacji i oddzia³ywañ, które podtrzymuj¹ negatywne symp-
tomy. Koncentruje siê na aktualnych wydarzeniach, choæ analizie (pod-
czas rozmowy i spotkañ) poddaje siê równie¿ wzorce wnoszone przez
ma³¿onków/rodziców pochodz¹ce od ich rodzin pochodzenia. W trak-
cie terapii wypracowuje siê nowe, lepsze sposoby reagowania i komu-
nikowania, zwiêksza siê zrozumienie i d¹¿y do wyznaczenia jasnych,
choæ elastycznych granic i zasad.

Terapia EEG-Biofeedback to stosunkowo nowoczesna metoda treno-
wania pracy mózgu, zwiêkszaj¹ca mo¿liwo�ci umys³u: poprawia kon-
centracjê uwagi, szybko�æ my�lenia, kreatywno�æ, pamiêæ, polepsza
nastrój, samoocenê i sen, równocze�nie uczy relaksu.

Grupy socjoterapeutyczne to zajêcia grupowe socjoterapeutyczne prze-
znaczone dla uczniów szkó³ podstawowych. Zajêcia s¹ prowadzone
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w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III i IV-VI, s¹ skierowane do
dzieci z zaburzeniami zachowania takimi jak: trudno�ci w relacjach
z rówie�nikami i doros³ymi, zaburzenia emocjonalne, nie radzenie so-
bie ze z³o�ci¹, zachowania agresywne, lêki, wycofanie z kontaktów spo-
³ecznych i inne niedostosowania spo³eczne. Oddzia³ywanie socjotera-
peutyczne s³u¿y zmianie postaw, zachowañ i odreagowaniu emocjo-
nalnemu. Podczas zajêæ grupowych dziecko ma szansê zmieniæ do-
tychczasowe wzorce zachowañ na nowe, na bardziej konstruktywne
i satysfakcjonuj¹ce. Uczy siê przestrzegania norm i zasad w ma³ej gru-
pie poprzez zadania i zabawy.

Grupy rozwojowe. Grupa Cool to grupa rozwoju osobistego wspiera-
j¹ca rozwój emocjonalny i spo³eczny m³odzie¿y gimnazjalnej. Jest do-
brym miejscem dla osób pragn¹cych rozwijaæ siê, nawi¹zywaæ nowe
znajomo�ci i dowiadywaæ siê czego� nowego szczególnie o cz³owieku
i jego relacjach ze �wiatem. W czasie zajêæ uczestnicy maj¹ okazjê uczyæ
siê i rozwijaæ umiejêtno�ci nawi¹zywania i utrzymywania relacji z inny-
mi, wzmacniaæ poczucie w³asnej warto�ci, kszta³towaæ zdolno�æ prze-
strzegania norm i radzenia sobie z emocjami. Forma zajêæ opiera siê na
aktywno�ci m³odzie¿y, która wraz z prowadz¹cymi zajêcia psycholo-
gami mo¿e realizowaæ swoje pomys³y.

MULTICOM czyli M³odzie¿owy Multikom Zaufania polega na wyko-
rzystaniu takich komunikatorów internetowych jak: gadu-gadu-
13776535, skype-chcepogadac2, poczta e-mail: chcepogadac2@op.pl,
telefon komórkowy (rozmowa, SMS) � 664-359-690 w celu nawi¹za-
nia bezpiecznego, anonimowego kontaktu przez dzieci i m³odzie¿
z dy¿uruj¹cym terapeut¹, który udziela natychmiastowo pomocy. Jest
to forma ca³kowicie anonimowa, adresowana g³ównie do m³odzie¿y,
która chêtnie kontaktuje siê za po�rednictwem Internetu. Osoby szuka-
j¹ce wsparcia, chc¹ce porozmawiaæ, mog¹ kontaktowaæ siê w wyzna-
czonych godzinach dy¿urów w poniedzia³ek 17.00-18.00 i we wtorek
14.00-15.00. S¹ to sta³e godziny dy¿urowania psychologa w MULTI-
KOMIE.

Mediacje to rozmowa prowadzona przy udziale neutralnego mediatora
lub mediatorów, w trakcie której strony konfliktu (rodzic � rodzic, ro-
dzice � szko³a, inne przeciwstawne strony) podejmuj¹ próbê wypraco-
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wania akceptowalnego i obustronnie satysfakcjonuj¹cego rozwi¹zania.
W mediacji nie ma wygranych i przegranych, gdy¿ strony wspólnie
dochodz¹ do porozumienia. Po¿¹danym zakoñczeniem mediacji jest
podpisanie/osi¹gniêcie ugody. Zasadne jest, by strony mediacji uczest-
niczy³y w niej dobrowolnie, mediacja odbywa³a siê w atmosferze pouf-
no�ci, w miejscu dla stron konfliktu neutralnym, a mediator by³ dla obu
stron i sprawy osob¹ neutraln¹.

OFERTA EDUKACYJNA
Warsztaty � w ofercie poradni znajduje siê wiele warsztatów skiero-
wanych zarówno do dzieci i m³odzie¿y szkolnej jak i rodziców, wy-
chowawców oraz nauczycieli.

Warsztaty dla dzieci i m³odzie¿y przeprowadzane w szkole na za-
mówienie placówki:

� Pozytywnie razem. O zakochaniu, mi³o�ci i zwi¹zkach (cz. I),
� Pozytywnie razem. O intymno�ci (cz. II),
� Lubiê siebie (warsztat wzmacniaj¹cy poczucie warto�ci i po-

znawanie swoich zasobów),
� Kiedy czujê z³o�æ,
� Poznajemy i nazywamy uczucia.
Pisemne zg³oszenia przyjmuje sekretariat. W razie potrzeby szcze-

gó³y warsztatów dla dzieci i m³odzie¿y omawiane s¹ z wychowawc¹
klasy podczas spotkania w naszej poradni. Warsztaty realizowane s¹
w miarê mo¿liwo�ci w poradni.

Warsztaty dla rodziców i nauczycieli:
� Szko³a dla Rodziców i Wychowawców (cz. I Budowanie rela-

cji z dzieckiem, cz. II Rodzeñstwo bez rywalizacji, cz. III Na-
stolatki),

� Czego boi siê i dlaczego buntuje siê nastolatek?
� Mamo, tato sk¹d siê bior¹ dzieci?
� Metody aktywizuj¹ce w pracy z m³odzie¿¹,
� Procedury bezpiecznej i skutecznej pomocy wg Enrighta,
� Warsztat dla matek nastoletnich córek,
� Bank pomys³ów na godzinê wychowawcz¹,
� Profilaktyka zaburzeñ od¿ywiania w szkole,
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� Dojrza³o�æ osobowo�ciowa skuteczn¹ profilaktyk¹ uzale¿nieñ,
� Jak byæ rodzicem szczê�liwego przedszkolaka?
� Sposoby rozumienia ucznia. Jak nie byæ manipulatorem w pro-

cesie wychowania?
� Wypalenie zawodowe nauczycieli i sposoby przeciwdzia³ania.
Zapisy chêtnych na poszczególne formy szkoleniowe prowadzi

sekretariat. Po zg³oszeniu siê odpowiedniej liczby chêtnych propono-
wany jest termin szkolenia, wówczas kontaktujemy siê z zaintereso-
wanymi a Ci dopiero wtedy podejmuj¹ wi¹¿¹c¹ decyzjê o uczestnic-
twie. Warsztaty realizowane s¹ w miarê mo¿liwo�ci w poradni.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Z pomocy w naszej poradni mog¹ skorzystaæ osoby, które s¹ ucz-

niami (nie studentami) szkó³ w Tarnowie; s¹ rodzicami, opiekunami
mieszkaj¹cymi w Tarnowie; s¹ rodzicami, opiekunami uczniów ucz¹-
cych siê w Tarnowie, a tak¿e s¹ nauczycielami pracuj¹cymi w tar-
nowskich placówkach.

Oferta poradni jest bezp³atna. Zapisy przyjmowane s¹ osobi�cie
lub telefonicznie w sekretariacie poradni. Po wstêpnym rozpoznaniu
zg³oszonej trudno�ci lub problemu osoba prowadz¹ca spotkanie wska-
¿e najbardziej adekwatn¹ formê pomocy z ofert¹ poradni. Zapisy pro-
wadzi sekretariat, czynny 8.00-15.00.
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Bursa Miêdzyszkolna
w Tarnowie
ul. �w. Anny 1
33-100 Tarnów
tel. (14) 621-97-46, (14) 655-97-46
www.bursa.solutions.net.pl,
http://bm.edunet.tarnow.pl/pl
bursa@solutions.net.pl,
sekretbm@umt.tarnow.pl

Dyrektor Ewa Strojna

Bursa Miêdzyszkolna w Tarnowie jest placówk¹ zapewniaj¹c¹ za-
kwaterowanie uczniom pobieraj¹cym naukê poza miejscem sta³ego
zamieszkania. Istnieje od 1984 roku. Dzia³a w trzech budynkach: przy
ul. �w. Anny 1 (budynek g³ówny), przy ul. Szarych Szeregów 1, przy
ul. Romanowicza 9 (czê�æ budynku internatu SOSW). Dysponuje 280
miejscami. Mieszkañcami Bursy s¹ dziewczêta i ch³opcy ze wszystkich
tarnowskich szkó³ ponadgimnazjalnych. Rodzinne domy wiêkszo�ci
wychowanków znajduj¹ siê w ma³ych miejscowo�ciach województwa
ma³opolskiego. Czê�æ m³odzie¿y pochodzi równie¿ z terenu innych
województw. Dziêki zamieszkaniu w naszej placówce maj¹ oni mo¿li-
wo�æ zdobywania wiedzy w wybranej przez siebie szkole.

OFERTA PLACÓWKI
Mieszkañcom Bursy zapewnia siê:
� zakwaterowanie w dwu-, trzy-, cztero-osobowych salach sypial-

nych,
� ca³odzienne wy¿ywienie,
� ca³odobow¹ opiekê wychowawcz¹,
� warunki do nauki, odpoczynku, rozwijania zainteresowañ.
Praca z m³odzie¿¹ koncentruje siê wokó³ nastêpuj¹cych obszarów:
� opieka i zapewnienie wychowankom bezpieczeñstwa,
� organizacja wewnêtrznego ¿ycia Bursy,
� przygotowanie do samodzielno�ci i samorz¹dno�ci,
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� zapobieganie patologiom i niedostosowaniu spo³ecznemu wy-
chowanków,

� pomoc w osi¹gniêciu powodzenia szkolnego,
� racjonalne zagospodarowanie wolnego czasu.
Praca opiekuñczo-wychowawcza prowadzona jest poprzez indywi-

dualny kontakt z wychowankami, pracê grup wychowawczych, sekcji
i kó³ zainteresowañ.

WARUNKI PRZYJÊCIA
O przyjêcie do Bursy mo¿e ubiegaæ siê uczeñ:
� zamieszkuj¹cy w miejscowo�ci, z której codzienny dojazd do

szko³y jest utrudniony,
� wykazuj¹cy siê co najmniej poprawn¹ ocen¹ ze sprawowania,
� posiadaj¹cy stan zdrowia, kwalifikuj¹cy go do zamieszkania

w Bursie.
W przypadku du¿ej ilo�ci podañ pierwszeñstwo w przyjêciu do Bur-

sy przys³uguje:
� uczniom mieszkaj¹cym w miejscowo�ci, z której codzienny do-

jazd do szko³y nie jest mo¿liwy,
� uczniom kontynuuj¹cym naukê, którzy w poprzednim roku miesz-

kali w Bursie i wykazali siê w³a�ciw¹ postaw¹, jako mieszkañcy
tej placówki,

� wychowankom placówek opiekuñczo-wychowawczych, korzy-
staj¹cym z opieki ca³kowitej oraz dzieciom umieszczonym w ro-
dzinach zastêpczych,

� uczniom znajduj¹cym siê w trudnych warunkach rodzinnych.
Podania o przyjêcie nowych mieszkañców bêd¹ przyjmowane w se-

kretariacie placówki (ul. �w. Anny 1) w dniach 4-10 lipca 2014 r. od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00-15.00. Do podania nale¿y do³¹-
czyæ wype³niony kwestionariusz (wzór do pobrania ze strony www pla-
cówki).

Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci i m³odzie¿y przebywaj¹cej
w Bursie wnosz¹ op³atê za posi³ki w sto³ówce Bursy � równ¹ wysoko-
�ci kosztów surowca przeznaczonego na wy¿ywienie oraz zakwatero-
wanie w Bursie � w wysoko�ci do 50% kosztu utrzymania miejsca.
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