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XVI Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Armii Krajowej
w Tarnowie
Al. Solidarnoœci 18
tel./fax (14) 688-90-55
www.16lo.tarman.pl
sekret16lo@umt.tarnow.pl
lo16tarnow@o2.pl

Dyrektor  mgr Ewa Witecka

OFERTA EDUKACYJNA
Planowane otwarcie 6 klas pierwszych z rozszerzon¹ ofert¹ pro-

gramow¹:
klasa z rozszerzonym j. angielskim, matematyk¹, fizyk¹/geogra-
fi¹ – klasa wojskowa o specjalnoœci bezpieczeñstwo narodowe,
klasa z rozszerzonym j. angielskim, wiedz¹ o spo³eczeñstwie, bio-
logi¹/geografi¹ – klasa policyjna o specjalnoœci BRD – bezpieczeñ-
stwo ruchu drogowego,
klasa z rozszerzonym j. angielskim, geografi¹, wiedz¹ o spo³eczeñ-
stwie/chemi¹ – klasa policyjna z elementami kryminalistyki i krymi-
nologii,
klasa z rozszerzonym j. angielskim, chemi¹, fizyk¹/biologi¹ – kla-
sa po¿arnicza z elementami taktyczno-bojowymi,
klasa z rozszerzonym j. angielskim, chemi¹, biologi¹/fizyk¹ – klasa
medyczna z elementami ratownictwa przedmedycznego,
klasa z rozszerzonym j. angielskim, biologi¹, chemi¹/wiedz¹
o spo³eczeñstwie – klasa pielêgniarska z elementami pielêgniarstwa
(nowoœæ!)

Program klasy pielêgniarskiej bêdzie prowadzony przy wspó³pracy
z Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Zawodow¹.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjêcia kandydata

wynosi 120. Przedmioty punktowane na œwiadectwie gimnazjalnym
dla ww. klas: j. polski, wiedza o spo³eczeñstwie. geografia, wychowa-
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nie fizyczne lub informatyka (dla uczniów zwolnionych z zajêæ wy-
chowania fizycznego).

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 oraz na  facebook.com/XVI-LO-w-Tarnowie. Dni
otwarte szko³y: 7-8 kwietnia 2016 r.
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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
sekretzso1@umt.tarnow.pl

Dyrektor dr Marek Smo³a

OFERTA EDUKACYJNA
Planowane otwarcie 7 klas pierwszych z rozszerzon¹ ofert¹ progra-

mow¹:

klasa z rozszerzon¹ matematyk¹, informatyk¹, fizyk¹,
klasa z rozszerzonym j. polskim, histori¹, j. anielskim,
klasa z rozszerzonym j. angielskim, j. niemieckim lub w³oskim,
geografi¹,
klasa z rozszerzon¹ biologi¹, chemi¹,
klasa z rozszerzon¹ biologi¹, j. polskim, j. angielskim,
klasa z rozszerzon¹ matematyk¹, geografi¹, j. angielskim,
klasa z rozszerzon¹ matematyk¹, histori¹ sztuki.

Szko³a wspó³pracuje z wy¿szymi uczelniami: Uniwersytetem Ja-
gielloñskim, Politechnik¹ Krakowsk¹, PWSZ w Tarnowie.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjêcia kandydata wy-

nosi 100, jednak¿e taka liczba punktów nie gwarantuje przyjêcia do
szko³y.

Przedmioty punktowane na œwiadectwie gimnazjalnym dla ww. klas to:
– klasa z rozszerzon¹ matematyk¹, informatyk¹, fizyk¹: j. pol-

ski, matematyka, j. obcy, informatyka lub fizyka,
– klasa z rozszerzonym j. polskim, histori¹, j. anielskim: j. pol-

ski, historia, j. obcy, wiedza o spo³eczeñstwie lub matematyka,
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– z rozszerzonym j. angielskim, j. niemieckim lub w³oskim, geo-
grafi¹: j. polski, j. obcy, geografia, wiedza o spo³eczeñstwie lub
matematyka,

– klasa z rozszerzon¹ biologi¹, chemi¹: j. polski, biologia, j. obcy,
chemia lub matematyka,

– klasa z rozszerzon¹ biologi¹, j. polskim, j. angielskim: j. pol-
ski, biologia, j. obcy, matematyka lub wiedza o spo³eczeñstwie,

– klasa z rozszerzon¹ matematyk¹, geografi¹, j. angielskim:
j. polski, matematyka, j. obcy, geografia lub wiedza o spo³e-
czeñstwie,

– klasa z rozszerzon¹ matematyk¹, histori¹ sztuki: j. polski, ma-
tematyka, j. obcy, historia lub plastyka.

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.
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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
sekret2lo@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr Halina Pasternak

OFERTA EDUKACYJNA
Planowane otwarcie 5 klas z rozszerzon¹ ofert¹ programow¹:

klasa z rozszerzonym j. polskim, j. angielskim, historia lub wiedz¹
o spo³eczeñstwie,
klasa z rozszerzon¹ matematyk¹, informatyk¹, fizyk¹,
klasa dwujêzyczna – PRE-IB realizuj¹ca od klasy II Program Matury
Miêdzynarodowej,
klasa z rozszerzon¹ matematyk¹, geografi¹ j. angielskim,
klasa z rozszerzon¹ chemi¹, biologi¹ – patronat PWSZ.

Klasa dwujêzyczna, jako jedyna w Tarnowie, przygotowuje do pro-
gramu Matury Miêdzynarodowej, w którym od drugiej klasy uczeñ
modeluje swoj¹ œcie¿kê edukacyjn¹. The Diploma Programme (DP) –
obejmuje uczniów w wieku od 16 do 19 lat i koñczy siê egzaminem
maturalnym. Oferuje bardzo wysoki poziom nauczania j. angielskiego
od klasy I oraz poszerzenie wiedzy tak¿e na przedmiotach: fizyka, ma-
tematyka, biologia, chemia, historia, geografia i psychologia w jêzyku
angielskim.

Dwuletni kurs obejmuje szeœæ przedmiotów wybieranych z szero-
kiej oferty, nauczanych w ma³ych grupach, w jêzyku angielskim. Za-
koñczony jest zewnêtrznie ocenianym egzaminem maturalnym, które-
go pomyœlne zdanie gwarantuje wstêp na œwiatowe uczelnie.
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WARUNKI PRZYJÊCIA
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjêcia kandydata wy-

nosi 120. Przedmioty punktowane na œwiadectwie gimnazjalnym dla
ww. klas:

– klasa z  rozszerzonym  j. polskim, j. angielskim, historia lub wiedz¹
o spo³eczeñstwie: j. polski, historia, j. angielski, matematyka,

– klasa z rozszerzon¹ matematyk¹, informatyk¹, fizyk¹: j. polski,
informatyka,  fizyka, matematyka,

– klasa dwujêzyczna – PRE-IB: j. polski, j. angielski, historia, ma-
tematyka,

– klasa z rozszerzon¹ matematyk¹, geografi¹ j. angielskim: j. pol-
ski, j. angielski, geografia, matematyka,

– klasa z rozszerzon¹ chemi¹, biologi¹: j. polski, biologia, chemia,
matematyka.

Do klasy dwujêzycznej – PRE-IB odbywa siê dodatkowe postêpo-
wanie kwalifikacyjne, czyli sprawdzian poziomu opanowania jêzyka
angielskiego. Egzamin sk³ada siê z czêœci pisemnej i ustnej. Termin prze-
prowadzenia egzaminów bêdzie znajdowaæ siê na stronie internetowej
szko³y. Sprawdzian ma charakter zaliczeniowy. Laureaci konkursów
jêzyka angielskiego o zasiêgu co najmniej wojewódzkim i kandydaci
posiadaj¹cy certyfikat FCE, CAE, CPE przystêpuj¹ tylko do czêœci ust-
nej egzaminu w okreœlonych 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
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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 Tadeusz Ogrodnik

OFERTA EDUKACYJNA
Planowane otwarcie 3 klas pierwszych z rozszerzon¹ ofert¹ pro-

gramow¹:
klasa z rozszerzon¹ biologi¹, chemi¹,
klasa z rozszerzonym j. angielskim, j. niemieckim, geografi¹,
klasa z rozszerzon¹ biologi¹, j. angielskim.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjêcia kandydata wy-

nosi 100.
Przedmioty punktowane na œwiadectwie gimnazjalnym dla ww.

klas – j. polski oraz:
– klasa z rozszerzon¹ biologi¹, chemi¹: j. obcy (j. angielski lub

inny jêzyk obcy, gdy uczeñ nie ma oceny z tego jêzyka), bio-
logia lub chemia, wychowanie fizyczne,

– klasa z rozszerzonym j. angielskim, j. niemieckim, geografi¹:
j. obcy (j. angielski lub inny jêzyk obcy, gdy uczeñ nie ma oce-
ny z tego jêzyka), zajêcia artystyczne, wiedza o spo³eczeñstwie,

– klasa z rozszerzon¹ biologi¹, i z j. angielskim: biologia, j. an-
gielski, wychowanie fizyczne.

Informacje o szkole, osi¹gniêciach szko³y i uczniów, organizacji wol-
nego czasu oraz pracy wychowawczej poprzez patrona szko³y s¹ dostêp-
ne 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
Planowane otwarcie 2 oddzia³ów klas I z rozszerzon¹ ofert¹ pro-

gramow¹:
klasa integracyjna z rozszerzonym j. polskim, biologi¹, j. angiel-
skim,
klasa integracyjna z rozszerzonym j. polskim, geografi¹, j. angiel-
skim.

Liczebnoœæ w oddziale integracyjnym – 20 uczniów, w tym 5 uczniów
niepe³nosprawnych w normie intelektualnej.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjêcia kandydata wy-

nosi 100. Kryterium nie dotyczy uczniów niepe³nosprawnych.
Przedmioty punktowane na œwiadectwie gimnazjalnym dla ww. klas:

j. polski, j. angielski, informatyka, ponadto w pierwszej – biologia, w dru-
giej – geografia.

Niepe³nosprawnoœæ i problemy zdrowotne musz¹ byæ potwierdzone
aktualnym orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej na
czas nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Dyrektor liceum, w indywidu-
alnych przypadkach, mo¿e odst¹piæ od stosowania ww. kryteriów
i warunków naboru.
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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 XX LO z Oddzia³ami Integracyjnymi:
www.zso6.tarnow.pl
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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, planowane otworzenie 5 klas z roz-
szerzon¹ ofert¹ programow¹:
klasa z rozszerzonym j. polskim, histori¹, wiedz¹ o spo³eczeñstwie,
klasa z rozszerzonym j. polskim, wiedz¹ o spo³eczeñstwie, biologi¹,
klasa z rozszerzon¹ chemi¹, biologi¹, geografi¹,
klasa z rozszerzonym j. polskim, j. angielskim, wiedz¹ o spo³eczeñ-
stwie,
klasa z rozszerzonym j. polskim, j. angielskim, geografi¹.

Technikum Nr 5 – proponowane otworzenie 4 oddzia³ów, zawody:

technik przemys³u mody z rozszerzon¹ geografi¹, wiedz¹ o spo³eczeñ-
stwie, zajêcia praktyczne: szkolna pracownia odzie¿owa,

technik technologii drewna z rozszerzon¹ fizyk¹, informatyk¹,
zajêcia praktyczne: warsztaty w Zespole Szkó³ Budowlanych,

technik organizacji reklamy z rozszerzon¹ geografi¹, informatyk¹,
zajêcia praktyczne: szkolna pracownia organizacji reklamy,

fototechnik z rozszerzon¹ chemi¹, informatyk¹,
zajêcia praktyczne: szkolna pracownia fotograficzna.

W klasie technik przemys³u mody prowadzone s¹ dodatkowe zajê-
cia: elementy fryzjerstwa, kosmetologii, wiza¿u, choreografii. W klasie
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technik technologii drewna – z aran¿acji wnêtrz i projektowania meb-
li. Natomiast w klasie technik organizacji reklamy prowadzona jest
dodatkowo fotografika, a w klasie fototechnika – dodatkowe zajêcia
z wzornictwa przemys³owego i marketingu.

Miesiêczne praktyki zawodowe we wszystkich oddzia³ach – bêd¹ reali-
zowane na terenie zak³adów pracy, w klasie trzeciej, w wymiarze 160
godzin.

Projekty i programy zewnêtrze realizowane w szkole: „Gniazdo eduka-
cyjne” – Urz¹d Marsza³kowski w Krakowie, „Tarnowska Liga Deba-
tancka” – Stowarzyszenie „Nowe Przestrzenie”.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjêcia kandydata wy-

nosi: do liceum 110 punktów, technikum 90.
W XIV LO we wszystkich oddzia³ach przedmioty punktowane na

œwiadectwie gimnazjalnym to: j. polski, zajêcia artystyczne, informa-
tyka, wiedza o spo³eczeñstwie. W Technikum Nr 5 we wszystkich od-
dzia³ach przedmioty punktowane to: j. polski, zajêcia artystyczne, in-
formatyka, 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 Ogólnokszta³c¹cych
i Technicznych: www.zso.tarnow.pl

Filmy promuj¹ce szko³ê: www.zso.tarnow.pl – zak³adka filmy.
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Centrum Kszta³cenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Tarnowie
ul. Kwiatkowskiego 17
ul. Zbylitowska 9
tel./fax. 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, planowane 6 oddzia³ów, zawody:
technik pojazdów samochodowych z rozszerzon¹ geografi¹, mate-
matyk¹,
technik mechanik – operator CNC z rozszerzon¹ geografi¹, mate-
matyk¹,
technik logistyk z rozszerzon¹ geografi¹, wiedz¹ o spo³eczeñstwie,
technik cyfrowych procesów graficznych z rozszerzon¹ geografi¹,
informatyk¹,
technik ch³odnictwa i klimatyzacji z rozszerzon¹ geografi¹, mate-
matyk¹,
technik elektryk z rozszerzon¹ geografi¹, matematyk¹.

Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 1 – planowane 8 oddzia³ów, za-
wody:
mechanik motocyklowy,
mechanik pojazdów samochodowych,
elektromechanik,
operator obrabiarek skrawaj¹cych (obrabiarki sterowane nume-
rycznie),
monter izolacji przemys³owych,
elektryk,
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œlusarz,
fryzjer.

Zajêcia praktyczne oraz praktyczna nauka zawodu uczniów tech-
nikum oraz zasadniczej szko³y zawodowej odbywaj¹ siê w warsztacie
szkolnym, TCKPiU oraz u lokalnych przedsiêbiorców: Firma Roleski,
Moto Solid, MPK Spó³ka z o.o., ZBACH Sp. z o.o., Prorem Sp. z o.o.,
Elmark, FHU G³adysz i Synowie, Ford Auto Motive, KAEFER S.A.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjêcia kandydata do

technikum wynosi 90.
Przedmioty punktowane na œwiadectwie gimnazjalnym dla ww. klas

Technikum Nr 2: j. polski, geografia, informatyka, technika.

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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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 Chruœciel

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane typy szkó³, klasy, liczebnoœæ uczniów w oddziale –
30 os., zawody:

Technikum Nr 7 – planowane 5 oddzia³ów, zawody:
technik budownictwa (2 oddzia³y) z rozszerzon¹ matematyk¹, fi-
zyk¹ lub geografi¹,
technik geodeta z rozszerzon¹ matematyk¹, fizyk¹ lub geografi¹,
technik urz¹dzeñ i systemów energetyki odnawialnej z rozszerzon¹
matematyk¹, fizyk¹,
technik urz¹dzeñ sanitarnych z rozszerzon¹ matematyk¹, fizyk¹
lub geografi¹.

Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 5 – planowane 5 oddzia³ów, za-
wody:
murarz – tynkarz,
monter zabudowy i robót wykoñczeniowych w budownictwie (2
oddzia³y),
monter sieci, instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych,
cieœla lub dekarz (1/2 oddzia³u)/stolarz (1/2 oddzia³u).

Zajêcia praktyczne i praktyki zawodowe s¹ realizowane w szkol-
nych oœrodkach kszta³cenia praktycznego: Warsztatach Szkolnych,
Poligonie Energooszczêdnoœci, a tak¿e na budowach prowadzonych
przez szko³ê na terenie Tarnowa i pobliskich miejscowoœci oraz
u pracodawców. Szko³a zapewnia wszystkim uczniom realizacjê zajêæ
praktycznych w warsztatach szkolnych.
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ZSB realizuje programy „Modernizacja Kszta³cenia Zawodowe-
go” i „Ma³opolska Chmura Edukacyjna” w nowych obiektach dy-
daktycznych i doœwiadczalnych: w Centrum Kszta³cenia Budowla-
nego i Poligonie Energooszczêdnoœci, który jest czêœci¹ Ma³opol-
skiego Laboratorium Budownictwa Energooszczêdnego. Projekty
i programy realizowane s¹ we wspó³pracy z Politechnik¹ Krakowsk¹,
Akademi¹ Górniczo-Hutnicz¹, Uniwersytetem Jagielloñskim, Aka-
demi¹ Pedagogiczn¹, Akademi¹ Ekonomiczn¹, Akademi¹ Rolnicz¹
oraz PWSZ w Tarnowie.

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 i technik urz¹dzeñ sanitarnych – 90 punktów,
– technik geodeta – 100 punktów.
Przedmioty punktowane na œwiadectwie gimnazjalnym dla klas tech-

nikum: j. polski, j. obcy, informatyka, matematyka lub fizyka (ocena
wy¿sza).

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.



Informator na rok szkolny 2016/2017

58

Zespó³ Szkó³
Ekonomiczno-
Gastronomicznych
im. Józefa Pi³sudskiego
w Tarnowie
ul. Bema 9/11
tel./fax: (14) 636-10-76,
(14) 636-10-77 (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 – planowane otwarcie 10 oddzia³ów, zawody:
technik ekonomista (2 oddzia³y) z rozszerzon¹ geografi¹, j. angielskim,
technik handlowiec z rozszerzon¹ geografi¹, j. angielskim,
technik hotelarstwa (2 oddzia³y) z rozszerzon¹ geografi¹, j. angielskim,
technik obs³ugi turystycznej (nowoœæ!) z rozszerzon¹ geografi¹, j. an-
gielskim,
technik ¿ywienia i us³ug gastronomicznych (3 oddzia³y) z rozszerzon¹
biologi¹, j. angielskim,
kelner z rozszerzon¹ biologi¹, j. angielskim.

Kszta³cenie zawodowe praktyczne we wszystkich klasach technikum
odbywa siê w pracowniach szkolnych, a praktyki zawodowe w firmach.

Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 3 – planowane otwarcie 6 od-
dzia³ów, zawody:
sprzedawca,
kucharz (2 oddzia³y),
cukiernik,
piekarz (nowoœæ!),
wêdliniarz (nowoœæ!).
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Kszta³cenie zawodowe praktyczne we wszystkich oddzia³ach zasad-
niczej szko³y zawodowej odbywa siê w pracowniach szkolnych.
   W procesie dydaktycznym Szko³a wspó³pracuje z podmiotami ¿ycia
gospodarczego m.in. przedsiêbiorstwami, restauracjami, hotelami, ban-
kami, instytucjami publiczno-prawnymi, instytucjami kulturalnymi oraz
bursami i poradniami specjalistycznymi.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjêcia kandydata do

technikum wynosi 90 punktów.
Przedmioty punktowane na œwiadectwie gimnazjalnym dla ww. klas:

j. polski, informatyka, wiedza o spo³eczeñstwie, zajêcia praktyczne.

 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
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Zespó³ Szkó³
Ekonomiczno-
Ogrodniczych
im. Tadeusza Koœciuszki
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, liczba  uczniów w ka¿dym od-

dziale 32, zawody:

Technikum Nr 9, planowane otwarcie 8 oddzia³ów, zawody:
technik ekonomista z rozszerzon¹ matematyk¹, wiedz¹ o spo³eczeñ-
stwie,
technik handlowiec z rozszerzon¹ matematyk¹, wiedz¹ o spo³eczeñ-
stwie,
technik ¿ywienia i us³ug gastronomicznych z rozszerzon¹ chemi¹,
 j. angielskim,
technik obs³ugi turystycznej z rozszerzon¹ geografi¹, j. angielskim,
technik hotelarstwa z rozszerzon¹ geografi¹, j. angielskim,
technik architektury krajobrazu z rozszerzon¹ biologi¹, j. angiel-
skim,
technik ogrodnik z rozszerzon¹ biologi¹, j. angielskim,
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki z rozszerzon¹ mate-
matyk¹, wiedz¹ o spo³eczeñstwie.

Wiêkszoœæ zajêæ praktycznych i praktycznej nauki zawodu od-
bywa siê w szkolnych pracowniach, natomiast pozosta³e w biurach
rachunkowych, urzêdach, instytucjach, przedsiêbiorstwach handlo-
wych, sklepach, magazynach, w indywidualnych gospodarstwach
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i centrach ogrodniczych, w zak³adach gastronomicznych, w biurach
turystycznych i hotelach, w przedsiêbiorstwach projektuj¹cych tere-
ny zielone oraz centrach ogrodniczych stosownie do potrzeb i pod-
pisanych umów.

Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 7 – planowane otwarcie 1 oddzia-
³u w jednym z proponowanych zawodów:
ogrodnik,
rolnik,
kucharz,
oddzia³ wielozawodowy w zawodach: pszczelarz, ogrodnik, rolnik.

Wiêkszoœæ zajêæ praktycznych i praktycznej nauki zawodu odbywa
siê w szkolnych pracowniach, natomiast pozosta³e w indywidualnych
gospodarstwach, centrach ogrodniczych, zak³adach gastronomicznych,
zak³adach pszczelarskich, stosownie do potrzeb i podpisanych umów.

WARUNKI PRZYJÊCIA
   Minimalna liczba punktów wymagana do przyjêcia kandydata

wynosi 90.
Przedmioty punktowane na œwiadectwie gimnazjalnym w Techni-

kum Nr 9: j. polski, informatyka, 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-Ogrod-
niczych: 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, liczba uczniów w ka¿dym oddzia-

le 32, zawody:
Technikum Nr 4 im. Tadeusza Tertila – planowane otwarcie 8 od-
dzia³ów, zawody:
technik elektronik (2 oddzia³y) z rozszerzon¹ matematyk¹, fizyk¹,
technik elektryk (2 oddzia³y) z rozszerzon¹ matematyk¹, fizyk¹,
technik mechanik z rozszerzon¹ matematyk¹, fizyk¹,
technik mechatronik z rozszerzon¹ matematyk¹, fizyk¹,
technik informatyk (2 oddzia³y) z rozszerzon¹ matematyk¹, geografi¹.

Praktyki i zajêcia praktyczne oraz wybrane pracownie zawodowe s¹
realizowane na terenie Tarnowskiego Centrum Kszta³cenia Praktyczne-
go i Ustawicznego (budynek po³¹czony z ZSME).

Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 2 – planowane otwarcie 5 oddzia-
³ów, zawody:
elektromechanik
elektryk
operator obrabiarek skrawaj¹cych
monter-elektronik
œlusarz.

Szko³a zapewnia zajêcia praktyczne na terenie TCKPiU dla wszyst-
kich zawodów.
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WARUNKI PRZYJÊCIA
   Minimalna liczba punktów wymagana do przyjêcia kandydata

wynosi 90.
Przedmioty punktowane na œwiadectwie gimnazjalnym dla klas Tech-

nikum Nr 4:
– wszystkie zawody technikum za wyj¹tkiem technika informa-

tyka: j. polski, j. obcy obowi¹zkowy, matematyka, fizyka i astro-
nomia,

– technik informatyk: j. polski, j. obcy obowi¹zkowy, matematyka
i informatyka.

Informacje o szkole, osi¹gniêciach szko³y i uczniów, organizacji
wolnego czasu oraz pracy wychowawczej poprzez patrona szko³y s¹
dostêpne na stronie internetowej Zespo³u Szkó³ Mechaniczno-Elektrycz-
nych: www.zsme.tarnow.pl

Film promuj¹cy szko³ê znajduje siê pod adresem:
https://www.youtube.com/user/ZSMETarnow
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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
sekretzstz@umt.tarnow.pl
sekretariat@zstz.tarnow.pl

Dyrektor mgr Andrzej Bartnik

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane typy szkó³, klasy i zawody:

Technikum Nr 6 – planowane otwarcie 3 oddzia³ów, zawody:
technik mechanik z rozszerzonym  j. angielskim, biologi¹,
technik pojazdów samochodowych z rozszerzon¹ matematyk¹, fi-
zyk¹,
technik us³ug fryzjerskich z rozszerzonym j, angielskim, geografi¹.

Zajêcia praktyczne w oddzia³ach technik mechanik i technik po-
jazdów samochodowych odbywaj¹ siê w TCKPiU, natomiast w od-
dziale technik us³ug fryzjerskich – w zak³adach fryzjerskich.

Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 4 – planowane otwarcie 6 od-
dzia³ów, zawody:
mechanik pojazdów samochodowych – dla m³odocianych pracow-
ników,
elektromechanik pojazdów samochodowych – dla m³odocianych pra-
cowników,
blacharz samochodowy – dla m³odocianych pracowników,
fryzjer – dla m³odocianych pracowników,
mechanik motocyklowy – zajêcia praktyczne w TCKPiU w Tarnowie,
operator urz¹dzeñ przemys³u szklarskiego (nowoœæ!) – zapewnio-
na praktyka w Hucie Szk³a Gospodarczego Tadeusz Wrzeœniak, a po
zakoñczeniu szko³y zapewniona dobrze p³atna praca.
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W czterech pierwszych zawodach praktyka bêdzie realizowana przez
uczniów we w³asnym zakresie.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjêcia kandydata do

technikum wynosi 90.
Przedmioty punktowane na œwiadectwie gimnazjalnym dla ww. klas

Technikum Nr 6: j. polski, geografia, informatyka, zajêcia techniczne.
Istotny wynik egzaminu gimnazjalnego.

Od kandydatów do zasadniczej szko³y zawodowej wymagane jest
zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do
kszta³cenia w okreœlonym zawodzie oraz zaœwiadczenie od pracodaw-
cy, dotycz¹ce praktycznej nauki zawodu.

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

Dni otwarte szko³y 25-26.04.2016 r.
Film promuj¹cy szko³ê: www.zstz.tarnow.pl/film/zstz.mp4
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Zespó³ Szkó³ Technicznych
im. Ignacego Moœcickiego
w Tarnowie
ul. Kwiatkowskiego 17
tel. (14) 688-99-00, fax. (14) 688-99-02
www.zst.tarnow.pl
zst@zst.tarnow.pl
sekretzst@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr in¿. Krzysztof Ko³aciñski

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowany typ szko³y, klasy i zawody:

Technikum Nr 1 – planowane otwarcie 9 oddzia³ów o liczebnoœci 32
uczniów w ka¿dym, zawody:
technik elektronik (2 oddzia³y) z rozszerzon¹ matematyk¹, fizyk¹,
technik elektryk z rozszerzon¹ matematyk¹, fizyk¹,
technik mechanik z rozszerzon¹ matematyk¹, fizyk¹,
technik informatyk z rozszerzon¹ matematyk¹, fizyk¹,
technik analityk z rozszerzon¹ matematyk¹, chemi¹,
technik ochrony œrodowiska z rozszerzon¹ matematyk¹, chemi¹,
fototechnik z rozszerzon¹ matematyk¹, fizyk¹,
technik technologii chemicznej z rozszerzon¹ matematyk¹, chemi¹ –
patronat Grupa Azoty S.A.

Zespó³ Szkó³ Technicznych podpisa³ umowy patronackie z Grup¹
Azoty S.A., Zak³adami Mechanicznymi Tarnów, firmami WIPLAST
i STERNET oraz krakowsk¹ firm¹ ASTOR. Wspó³pracuje z wy¿szymi
uczelniami: Akademi¹ Górniczo-Hutnicz¹ w Krakowie, Politechnik¹
Krakowsk¹ i Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Zawodow¹ w Tarnowie.

Praktyki zawodowe uczniowie odbywaj¹ w Tarnowskim Centrum
Kszta³cenia Praktycznego i Ustawicznego, Grupie Azoty S.A., Centrum
Badawczo-Rozwojowym Zak³adów Mechanicznych Tarnów, „ASTOR”
– Kraków, prywatnych firmach elektryczno-elektronicznych.

W ramach projektów unijnych „Erasmus+” uczniowie wyje¿d¿aj¹
na praktyki zawodowe na Wêgry, do Hiszpanii oraz Portugalii. Szko³a
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od lat prowadzi wymianê miêdzynarodow¹. Do partnerstwa z ZST zo-
sta³y zaproszone szko³y ponadgimnazjalne z Wêgier, S³owacji, Izraela,
Niemiec, Francji i Turcji.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjêcia kandydata wy-

nosi 90. Przedmioty punktowane na œwiadectwie gimnazjalnym dla
ww. klas: j. polski, j. 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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Ogólnokszta³c¹ca Szko³a Muzyczna
II Stopnia
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

Dyrektor mgr Jolanta Œwiat³owska

OFERTA EDUKACYJNA
W Ogólnokszta³c¹cej Szkole Muzycznej II Stopnia planowane jest

utworzenie 1 oddzia³u.
Szeœcioletnia 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 naboru do kl. IV,
uczniowie kontynuuj¹ naukê po klasie III.

Przygotowanie zawodowe (po ukoñczeniu klasy VI) uczeñ potwier-
dza z³o¿eniem egzaminu dyplomowego. Egzamin maturalny umo¿li-
wia 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
Proponowany typ szko³y, klasa i zawód:

Liceum Plastyczne – planowane otwarcie 2 oddzia³ów licz¹cych do
30 osób, zawód:
plastyk z rozszerzon¹ histori¹ sztuki, jêzykiem angielskim.
Specjalizacja artystyczna do wyboru przez uczniów:

– meblarstwo artystyczne,
– tkanina artystyczna,
– projektowanie graficzne (projektowanie 2D),
– aran¿acja przestrzeni (projektowanie 3D).
Zajêcia praktyczne i praktyczna nauka zawodu odbywaj¹ siê w pra-

cowniach artystycznych i warsztatach szkolnych Zespo³u Szkó³ Pla-
stycznych.

Liceum Plastyczne jest 4-letni¹ szko³¹ artystyczn¹ dla absolwentów
gimnazjum. Nauka obejmuje kszta³cenie ogólne w zakresie liceum ogól-
nokszta³c¹cego oraz kszta³cenie artystyczne (specjalnoœæ artystyczna:
historia sztuki, rysunek i malarstwo, rzeŸba, podstawy projektowania,
modu³y multimedia i fotografia oraz zespo³owe projekty artystyczne).
Jêzyki obce nauczane w Liceum Plastycznym to jêzyk angielski i fran-
cuski. Nauka koñczy siê obron¹ pracy dyplomowej w zakresie wybra-
nej specjalnoœci oraz matur¹ i tytu³em zawodowym plastyk.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Kandydaci do szko³y przyjmowani s¹ na podstawie wyniku egza-

minu wstêpnego.
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Egzaminy wstêpne do Liceum Plastycznego odbêd¹ siê 9 i 10 czer-
wca 2016 r. o godz. 9.00 i obejm¹: sprawdzian praktyczny z rysunku
(martwa natura), malarstwa (scena rodzajowa), kompozycji przestrzen-
nej z kartonu oraz egzamin ustny ze znajomoœci zagadnieñ zwi¹za-
nych z dziedzinami sztuk piêknych w zakresie objêtym podstaw¹ pro-
gramow¹ dla gimnazjum.

Dodatkowy nabór odbêdzie siê 18 i 19 sierpnia 2016 r. o godz.
9.00. Szczegó³owych informacji udziela sekretariat szko³y. Dni otwarte
szko³y – 28 i 29.04.2016 r.

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 sekretzs-
sniss@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr Beata Domañska

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane typy szkó³, klasy, liczba uczniów w oddzia³ach 6-

8, zawody:
Zasadnicza Szko³a Zawodowa Specjalna dla Nies³ysz¹cych i S³a-
bo S³ysz¹cych, zawody:
cukiernik,
kucharz,
ogrodnik,
monter zabudowy i robót wykoñczeniowych w  budownictwie.
Mo¿liwe jest utworzenie klasy wielozawodowej. Nauka w szkole za-
wodowej koñczy siê egzaminem potwierdzaj¹cym kwalifikacje za-
wodowe. Zapewniamy zajêcia praktyczne w szkole. Umo¿liwiamy
udzia³ w projektach zewnêtrznych np. sta¿ach zawodowych.

Liceum Ogólnokszta³c¹ce Specjalne dla Nies³ysz¹cych i S³abo S³y-
sz¹cych
klasy z rozszerzon¹ ofert¹ programow¹:
klasa z rozszerzon¹ informatyk¹, geografi¹,
klasa z rozszerzon¹ histori¹ i wiedz¹ o spo³eczeñstwie,
klasa z rozszerzon¹ biologi¹ i geografi¹.

Nauka w liceum przygotowuje do zdania egzaminu maturalnego
i uzyskania wykszta³cenia œredniego ogólnego.
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Technikum Specjalne dla Nies³ysz¹cych i S³abo S³ysz¹cych, zawody:
technik ¿ywienia i us³ug gastronomicznych z rozszerzon¹ informa-
tyk¹ i biologi¹,
fototechnik z rozszerzon¹ informatyk¹ i biologi¹.

Kierunek technik ¿ywienia i us³ug gastronomicznych kszta³ci umie-
jêtnoœæ organizacji us³ug gastronomicznych i technologii ¿ywienia oraz
umo¿liwia znalezienie pracy w barach, kawiarniach, domach opieki
itp.

Technikum zapewnia zajêcia praktyczne w pracowniach szkolnych.
Pozwala zdobyæ wykszta³cenie œrednie i zawodowe z mo¿liwoœci¹
uzyskania œwiadectwa dojrza³oœci po z³o¿eniu egzaminu maturalnego
i zdobycie tytu³u zawodowego technik po egzaminie potwierdzaj¹-
cym kwalifikacje zawodowe.

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

uczniowie posiadaj¹cy orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjal-
nego, wydanego przez poradniê psychologiczno-pedagogiczn¹. Wy-
magana jest nastêpuj¹ca dokumentacja: podanie, ¿yciorys, 3 zdjê-
cia, orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, œwiadectwo
ukoñczenia gimnazjum i zaœwiadczenie o wynikach egzaminu.

Ka¿dy uczeñ objêty jest pomoc¹ psychologiczno-pedagogiczn¹
i indywidualn¹ terapi¹ mowy. W zale¿noœci od potrzeb w klasach mo¿e
byæ realizowana nauka jêzyka migowego. Dla chêtnych zapewniamy
miejsce w internacie SOSW po³o¿onym w bezpoœrednim s¹siedztwie.

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

Film o szkole: https://youtu.be/kCBw8dTpsUk
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Specjalny Oœrodek
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 Zeliaœ

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane kszta³cenie w nastêpuj¹cych szko³ach, oddzia³ach i za-

wodach:
Zasadnicza Szko³a Zawodowa Specjalna, uczniowie z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu lekkim, liczebnoœæ oddzia³ów –
10-16 uczniów, zawody:
cukiernik,
kucharz,
ogrodnik,
pracownik pomocniczy obs³ugi hotelowej,
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. Nauka
trwa do 24 roku ¿ycia ucznia, koñczy siê egzaminem potwierdzaj¹cym
kwalifikacje zawodowe. W zale¿noœci od zaleceñ poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej oferujemy ka¿demu uczniowi zajêcia rewalida-
cyjne.

Szko³a Specjalna Przysposabiaj¹ca do Pracy – dla uczniów z nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym i z niepe³nosprawnoœci¹ sprzê¿on¹. Liczebnoœæ oddzia³u wyno-
si: 6-8 uczniów lub 2-4 w przypadku uczniów z niepe³nosprawnoœci¹
sprzê¿on¹.
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Uczniowie realizuj¹ nastêpuj¹ce rodzaje zajêæ:
– 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 kreatywnoœæ, zajêcia sportowe,
– zajêcia rewalidacyjne, w tym logopedia, gimnastyka korekcyjna,

zajêcia korekcyjno-kompensacyjne i usprawniaj¹ce z wykorzy-
staniem komputera.

Uczniowie realizuj¹ podstawê programow¹ dostosowan¹ do ich po-
trzeb i mo¿liwoœci. 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. W przypadku wolnego tempa pracy i nabywa-
nia umiejêtnoœci, naukê w Szkole Przysposabiaj¹cej do Pracy mo¿na
przed³u¿yæ o jeden rok, nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia
ucznia. Nasi absolwenci s¹ tak¿e uczestnikami warsztatów terapii zajê-
ciowej.

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-
œledzenie umys³owe w stopniu lekkim. Wymagana dokumentacja:
– orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
– œwiadectwo ukoñczenia gimnazjum,
– zaœwiadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
– zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ do kszta³cenia

w okreœlonym  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-
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œledzenie umys³owe w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niepe³-
nosprawnoœæ sprzê¿on¹. Wymagana dokumentacja:
– orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
– œwiadectwo ukoñczenia gimnazjum,
– podanie,
– kwestionariusz osobowy.

Rekrutacja do obu szkó³ odbywa siê drog¹ tradycyjn¹ w punkcie
naboru.

Istnieje mo¿liwoœæ 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 Oœrodka Szkolno-Wycho-
wawczego: www.sosw.tarnow.pl
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Szko³y
ponadgimnazjalne
niepubliczne
– informacja
o ofercie
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Rzemieœlnicze Centrum
Szkó³ Zawodowych Izby
Rzemieœlniczej
im. Towarzystwa Strzeleckiego
Bractwo Kurkowe
w Tarnowie
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, planowany na-
bór do jednej klasy – 35 uczniów, zawód:
technik us³ug fryzjerskich z rozszerzon¹ chemi¹, j. angielskim.
Praktyki zawodowe w III klasie w wymiarze 160 godzin (4 tygodnie).
Nauka koñczy siê egzaminem z przygotowania zawodowego i matur¹.

Niepubliczne Technikum Samochodowe dla m³odzie¿y, planowany
nabór do jednej klasy – 35 uczniów, zawód:
technik pojazdów samochodowych z rozszerzon¹ chemi¹, j. angiel-
skim.
Praktyki zawodowe w III klasie w wymiarze 160 godzin (4 tygodnie).
Nauka koñczy siê egzaminem z przygotowania zawodowego i matur¹.

Rzemieœlnicza Zasadnicza Szko³a Zawodowa, planowany nabór do
5 klas – 150 uczniów, zawody:
betoniarz-zbrojarz,
blacharz,
blacharz samochodowy,
cieœla,
cukiernik,
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dekarz,
elektromechanik,
elektromechanik pojazdów samochodowych,
elektryk,
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 mechatronik,
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,
œlusarz,
tapicer,
wêdliniarz.

Praktyczna nauka zawodu odbywa siê u pracodawców na pod-
stawie umowy o pracê, co stanowi podstawê dualnego systemu kszta³-
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cenia w szkole. Nauka wszystkich zawodów koñczy siê egzaminem
czeladniczym przed Pañstwowa Komisj¹ Egzaminacyjn¹ Izby Rze-
mieœlniczej w Tarnowie a jedynie zawód sprzedawca koñczy siê eg-
zaminem z kwalifikacji  przed Komisj¹ OKE w Krakowie.

Podczas nauki uczeñ jest traktowany jako pracownik m³odociany
i zgodnie z Kodeksem pracy zarabia. Miesiêczne wynagrodzenie
ucznia w poszczególnych latach nauki wynosi brutto: 150,00 z³, 190,00
z³ i 230,00 z³.

Po zdaniu egzaminu z poszczególnych kwalifikacji przed Komisj¹
Egzaminacyjn¹ Izby absolwent Rzemieœlniczej Zasadniczej Szko³y
Zawodowej uzyska dyplom czeladnika oraz suplement. Dziêki zdo-
bytej wiedzy, uczeñ bêdzie przygotowany do samodzielnego wyko-
nywania zawodu i bêdzie móg³ prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹.

Istnieje mo¿liwoœæ kontynuacji nauki w Niepublicznym Liceum
Ogólnokszta³c¹cym – dla doros³ych. Absolwenci zasadniczej szko³y
zawodowej rozpoczynaj¹ naukê od II klasy, z mo¿liwoœci¹ pog³êbie-
nia wiedzy zawodowej na kursach zawodowych. Zajêcia odbywaj¹
siê w formie zaocznej (zjazdy co dwa tygodnie w soboty i niedziele).

W ramach Centrum funkcjonuje równie¿ Rzemieœlnicza Zasadni-
cza Szko³a Zawodowa w PilŸnie, 39-220 Pilzno ul. Lwowska 14; tel.
14 672-21-41. Zawody jak w RZSZ w Tarnowie.

WARUNKI PRZYJÊCIA

Wymagana minimalna liczba punktów do techników – 90. RZSZ
nie stawia minimalnej granicy wymagañ punktowych do przyjêcia.

Rekrutacja do Niepublicznych Techników oraz Rzemieœlniczej
Szko³y Zawodowej odbywa siê w systemie elektronicznym oraz na
podstawie z³o¿onych dokumentów (szczegó³y na stronie internetowej
szko³y).

Wa¿nym warunkiem decyduj¹cym o przyjêciu do Rzemieœlniczej
Zasadniczej Szko³y Zawodowej jest zaœwiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazañ do pracy w wybranym zawodzie oraz wiek: nie prze-
kroczone 18 lat i ukoñczone 16 lat (wyj¹tkowo 15 lat).
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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 Rzemieœlniczego Centrum Szkó³ Za-
wodowych Izby Rzemieœlniczej: www.szkolyrzemiosla.tarnow.pl
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Zespó³ Szkó³ Niepublicznych
w Tarnowie
ul. Ks. Skorupki 9
tel. (14) 636-00-15
www.zsn.com.pl
zsn.tarn@gmail.com
sncku@tar.pl

Dyrektor mgr in¿. Bogus³aw Pitu³a

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane typy szkó³ i zawody:

Technikum, planowane 2 oddzia³y, po 32 osoby w ka¿dym, zawody:
technik informatyk z rozszerzon¹ matematyk¹, j. angielskim,
technik ¿ywienia i us³ug gastronomicznych z rozszerzon¹ chemi¹,
j. angielskim,
kelner z rozszerzon¹ biologi¹, j. angielskim,
technik us³ug fryzjerskich z rozszerzon¹ chemi¹, j. angielskim.

Zasadnicza Szko³a Zawodowa, planowane 3 oddzia³y, po 36 osób
w ka¿dym, zawody:
kucharz,
sprzedawca,
monter zabudowy i robót wykoñczeniowych w budownictwie,
cieœla,
fryzjer
cukiernik (nowoœæ!).

Uczniowie odbywaj¹ praktyki w nowoczeœnie wyposa¿onych pra-
cowniach oraz warsztatach szkoleniowych ZSN, zapewniaj¹cych rze-
czywiste warunki pracy w³aœciwe dla nauczanego zawodu.

W Zespole Szkó³ Niepublicznych istnieje mo¿liwoœæ uzyskania
Europejskiego Certyfikatu Umiejêtnoœci Komputerowych, który ho-
norowany jest na terenie ca³ej Europy:

– ECDL CORE
– ECDL WebStarter
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– E-Citizen
– E-Guardian.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Szko³a przeprowadza rekrutacjê uczniów w oparciu o zasadê po-

wszechnej dostêpnoœci. Od kandydatów wymaga siê ukoñczenia gim-
nazjum, ukoñczenia 15 lat i nie przekroczenia 18. Minimalna liczba
punktów przy przyjêciu kandydata do technikum – 50 punktów. Szko-
³a prowadzi zarówno nabór elektroniczny jak i tradycyjny. Dodatko-
wy nabór odbywa siê do dnia 20.08.2016 r.

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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Zespó³ Niepublicznych Szkó³
Specjalnych
w Tarnowie
ul. Okrê¿na 4a
tel. (14) 626-97-51, wew. 278,
502-378-867
www.znss-tarnow.pl
nulos@op.pl

Dyrektor mgr Kazimierz Ziemski

OFERTA EDUKACYJNA
Proponowane niep³atne typy szkó³ i zawody:

Niepubliczna Zasadnicza Szko³a Zawodowa Specjalna – planowane
otworzenie 5 oddzia³ów, liczba uczniów w oddziale – 16, zawody:
introligator,
kucharz,
pracownik pomocniczy obs³ugi hotelowej,
stolarz,
ogrodnik.

Kszta³cenie zawodowe praktyczne odbywa siê na terenie Zespo³u
Niepublicznych Szkó³ Specjalnych.

Szko³a przyjmuje absolwentów gimnazjów specjalnych i gimnazjów
ogólnodostêpnych z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim oraz
niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi.

Niepubliczna Szko³a Specjalna Przysposabiaj¹ca do Pracy (3 lata)
przyjmuje absolwentów gimnazjów specjalnych i gimnazjów ogólno-
dostêpnych z upoœledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi. Przygoto-
wuje uczniów do samodzielnego lub wspomaganego funkcjonowania
na okreœlonym stanowisku pracy.

Uczniowie uczestnicz¹ w nastêpuj¹cych zajêciach edukacyjnych:
funkcjonowanie osobiste i spo³eczne, wychowanie fizyczne, religia/ety-
ka, przysposobienie do pracy (gospodarstwo domowe, szycie z elemen-
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tami dziewiarstwa, prace porz¹dkowe i wydawanie posi³ków, prace sto-
larsko-konserwatorskie, zadania kurierskie i prace biurowe, wytwarza-
nie elementów dekoracyjnych, uprawa roœlin).

ZNSS realizuje projekt „Szko³a Promuj¹ca Zdrowie”.

WARUNKI PRZYJÊCIA
W sekretariacie szko³y nale¿y z³o¿yæ:
– podanie (wniosek) o przyjêcie do szko³y, podpisane przez rodzi-

ców (prawnych opiekunów),
– œwiadectwo ukoñczenia gimnazjum,
– opiniê wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego,
– aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej

o potrzebie kszta³cenia specjalnego w tego typu placówce,
– zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ do wykony-

wania czynnoœci pracy,
– 2 fotografie.
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Instytucje
wspomagaj¹ce
edukacjê
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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

Dyrektor mgr Jerzy Kosiba

OFERTA EDUKACYJNA

Bogata i atrakcyjna oferta Pa³acu M³odzie¿y – placówki wychowa-
nia pozaszkolnego – obejmuje zajêcia w ponad 30 grupach. Celem dzia-
³alnoœci jest kszta³towanie i rozwijanie uzdolnieñ oraz zainteresowañ
m³odzie¿y, pog³êbienie wiedzy i umiejêtnoœci, organizowanie czasu
wolnego i wypoczynku. W specjalnej metodyce zajêæ (mistrz – uczeñ)
wystêpuje emocjonalny zwi¹zek pomiêdzy prowadz¹cym zajêcia a ucze-
stnikiem. Tego rodzaju relacje s¹ najcenniejsze pod wzglêdem wycho-
wawczym.

Proponujemy naukê w 6 dzia³ach w zespo³ach 12-15 osób.

Dzia³ oœwiatowy – prowadzi zajêcia jêzykowe (angielski, niemiecki,
polski). Organizuje kursy przygotowawcze do egzaminów maturalnych
oraz egzaminów wstêpnych na wy¿sze uczelnie.

Doradztwo zawodowe – oferta poradnictwa indywidualnego i gru-
powego: badanie predyspozycji zawodowych; wyznaczanie indywidu-
alnej œcie¿ki kariery; tworzenie planu dzia³ania: stylu podejmowania
decyzji, zarz¹dzania zespo³em. Ponadto przygotowanie: dokumentów
aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej, metody aktywnego poszu-
kiwania pracy.

Dzia³ artystyczny – kszta³ci talenty m³odych muzyków, wokalistów,
tancerzy i plastyków.

Pracownia wokalna,
Pracownia muzyczna,
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Pracownia plastyczna,
Pracownia ceramiczna,
Pracownia projektowania i wiza¿u,
Pracownia teatralna (nowoœæ!),
Warsztaty „W przestrzeni teatralno-muzyczno-plastycznej”.

Dzia³ sportu – przygotowuje 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,
Pracownia informatyczno-matematyczna,

– pos³ugiwanie siê pakietem Office, programowanie w Logo i C++
oraz tworzenie stron www. i obróbka plików graficznych, przygoto-
wanie do egzaminu ECDL z uwzglêdnieniem wszystkich 7 modu-
³ów. Mo¿liwoœæ uzyskania certyfikatu.

– pomoc uczniom klas I i II liceum w opanowaniu trudniejszych partii
materia³u oraz w przygotowaniu do sprawdzianów i matury.
Pracownia kroju i szycia „Fasonik”,
Pracownia sztuki kulinarnej „Art Café”,
Pracownia modelarska.

Dzia³ pedagogiki i socjoterapii – zajêcia indywidualne  i grupowe,
maj¹ce na celu konstruktywne sposoby radzenia sobie z trudnoœciami,
emocjami, udzielanie wsparcia.

M³odzie¿owe Centrum Wolontariatu,
Klub Grafika Komputerowego,
M³odzie¿owa Rada Miejska – dzia³alnoœæ spo³eczna m³odych rad-
nych, wybranych na trzyletni¹ kadencjê spoœród kandydatów tar-
nowskich szkó³ wy³onionych w wyborach szkolnych.

Pa³ac M³odzie¿y wspomaga szko³y w realizacji podstawy progra-
mowej, szczególnie z zakresu wzbogacania zajêæ pozalekcyjnych, do
prowadzenia których niejednokrotnie w szko³ach brak specjalistów lub
stosownego, specjalistycznego wyposa¿enia. Realizuje funkcje socjali-
zacyjne, profilaktyczne, a tak¿e terapeutyczne w stosunku do wycho-



Informator na rok szkolny 2016/2017

91

wanków oraz ich rodzin. Obejmuje dzieci i m³odzie¿ z ró¿nych œrodo-
wisk, tak¿e  z rodzin œrednio i mniej zamo¿nych, których nie staæ na
finansowanie udzia³u  w komercyjnych, kursowych formach, a posia-
daj¹cych równoczeœnie du¿e potrzeby i aspiracje edukacyjne. Jest or-
ganizatorem imprez o zasiêgu ogólnopolskim i miêdzynarodowym.

Pa³ac M³odzie¿y wypracowa³ system organizacji czasu wolnego, który
jest wzorem dla innych instytucji, korzystaj¹cych z doœwiadczeñ tej pla-
cówki.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Zapisu dokonuje siê na podstawie wniosku o przyjêcie do Pa³acu

M³odzie¿y na rok szkolny 2016/2017, podpisanego przez rodziców
lub prawnych opiekunów.

Wniosek sk³ada siê w sekretariacie placówki przy ul. Pi³sudskiego
24 w godz. 8-18 od poniedzia³ku do pi¹tku w dniach 4.05-30.06.2016 r.
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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
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówk¹ oœwiatow¹,

której zadaniem jest udzielanie specjalistycznej pomocy dzieciom, m³o-
dzie¿y, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom. Jej dzia³alnoœæ obej-
muje: diagnozê psychologiczn¹, pedagogiczn¹ i logopedyczn¹, tera-
piê, profilaktykê, szeroko pojête doradztwo i konsultacje. Poradnia wydaje
opinie i orzeczenia zgodnie z rozporz¹dzeniami MEN.

Diagnoza dotyczy badania i opiniowania mo¿liwoœci poznawczych
i psychofizycznych osób, uzdolnieñ specjalnych, predyspozycji i pre-
ferencji zawodowych, trudnoœci w nauce czytania i pisania (dysleksja,
dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia), przyczyn niepowodzeñ szkol-
nych, prawid³owoœci rozwoju mowy, trudnoœci wychowawczych i emo-
cjonalnych, zaburzeñ od¿ywiania.

Terapia obejmuje: psychoterapiê indywidualn¹, pedagogiczn¹ tera-
piê grupow¹, terapiê wspomagaj¹c¹ EEG-Biofeedback, wspieranie dziec-
ka i rodziców w trudnych sytuacjach rodzinnych, logoterapiê, zajêcia
korekcyjno-kompensacyjne, terapiê pedagogiczn¹ uczniów z trudno-
œciami w czytaniu i pisaniu, uczniów z autyzmem i upoœledzeniem
umys³owym, z zaburzeniami w komunikacji i inne zajêcia o charakte-
rze terapeutycznym.

W ramach profilaktyki proponujemy: trening efektywnego uczenia
siê, dni otwarte poradni, dy¿ury psychologów, pedagogów, konsultacje
psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne, doradztwo edukacyj-
no-zawodowe indywidualne lub grupowe, programy terapeutyczne
doskonal¹ce umiejêtnoœci wychowawcze rodziców, realizacjê w szko-
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³ach programów promuj¹cych zdrowy styl ¿ycia, zajêcia adaptacyjno-
integracyjne w klasach pierwszych szkó³ ponadgimnazjalnych, warsz-
taty dla uczniów zdolnych, szkolenia dla nauczycieli i grupy wsparcia.

Oferta z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów szkó³ ponad-
gimnazjalnych:
– warsztaty aktywizuj¹ce do samodzielnego wyboru edukacji i zawo-

du „Twórczo myœlê o przysz³oœci”, „Kim bêdê?”;
– warsztaty psychologiczno-doradcze „Rozwiñ psyche”;
– warsztaty wzmacniaj¹ce kompetencje emocjonalno-spo³eczne „Jak

skutecznie radziæ sobie ze stresem?”;
– zawodowe porady indywidualne;
– „Grupy na szlaku do kariery” realizowane w celu stworzenia planu

œcie¿ki kariery edukacyjno-zawodowej (z u¿yciem testów multime-
dialnych);

– Grupy wsparcia dla pedagogów i doradców zawodowych, celem
podniesienia umiejêtnoœci pomocy uczniowi w procesie decyzyj-
nym.
Poradnia dysponuje stanowiskami komputerowymi, wyposa¿ony-

mi w bogaty wybór testów zawodoznawczych.
Koordynuje miejskie dzia³ania systemowe w zakresie profilaktyki

zagro¿eñ dzieci i m³odzie¿y: organizuje spotkania z pedagogami szkol-
nymi, Radami Rodziców oraz instytucjami i stowarzyszeniami, wspó³-
organizuje Miejskie Konferencje Wychowawcze.

ZASADY KORZYSTANIA Z US£UG PORADNI
Poradnia jest placówk¹ publiczn¹, czynn¹ od poniedzia³ku do pi¹t-

ku, w godzinach 8.00-18.00. Korzystanie z jej us³ug jest dobrowolne
i bezp³atne. Warunkiem przyjêcia dziecka jest z³o¿enie przez rodzi-
ców wniosku o wydanie opinii, po przeprowadzonych badaniach psy-
chologiczno-pedagogiczno-logopedycznych.
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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,
dyrsppt@umt.tarnow.pl
sekretsppt@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr Agnieszka Sko³yszewska

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

giczno-pedagogicznej skierowane do dzieci, m³odzie¿y, rodziców i nau-
czycieli.

Jej zadaniem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju osoby
odpowiednio do jej potrzeb rozwojowych i mo¿liwoœci psychofizycz-
nych. Zakres udzielanej pomocy dla uczniów szkó³ ponadgimnazjal-
nych obejmuje: diagnozê i pomoc psychologiczn¹, pedagogiczn¹, pro-
filaktykê zaburzeñ np. od¿ywiania, profilaktykê zdrowia psychosek-
sualnego, prowadzenie zajêæ i warsztatów w placówkach oœwiatowych.

SPPT realizuje: poradnictwo terapeutyczne, terapiê indywidualn¹,
rodzinn¹, terapiê EEG-Biofeedback, grupy socjoterapeutyczne.

Z myœl¹ przede wszystkim o m³odzie¿y prowadzi MULTICOM czyli
M³odzie¿owy Multikom Zaufania. Polega on na wykorzystaniu komu-
nikatorów internetowych: gadu-gadu-13776535, skype-chcepogadac2,
poczta e-mail: chcepogadac2@op.pl, telefon komórkowy 664-359-690
(rozmowa, SMS) w celu nawi¹zania bezpiecznego, anonimowego kon-
taktu z dy¿uruj¹cym terapeut¹, udzielaj¹cym natychmiastowej pomo-
cy. Sta³e godziny dy¿urowania psychologa: poniedzia³ek 17.00-18.00
i wtorek 14.00-15.00.

Warsztaty dla m³odzie¿y przeprowadzane w szkole na zamówienie
placówki:

– „Pozytywnie razem. O zakochaniu, mi³oœci i zwi¹zkach.” (cz. I);
– „Pozytywnie razem. O intymnoœci.” (cz. II);
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– „Lubiê siebie.” (warsztat wzmacniaj¹cy poczucie wartoœci i po-
znawanie swoich zasobów);

– „Kiedy czujê z³oœæ”;
– „Poznajemy i nazywamy uczucia”.
W poradni w ka¿dym semestrze odbywaj¹ siê 40-godzinne warszta-

ty Szko³a dla Rodziców i Wychowawców rozwijaj¹ce umiejêtnoœci wy-
chowawcze oraz 16-godzinny warsztat „Czego boi siê i dlaczego bun-
tuje siê nastolatek?” dla rodziców nastolatków i nauczycieli pracuj¹-
cych z nastolatkami.

Ponadto poradnia prowadzi monitoring, diagnozê zagro¿eñ spo³ecz-
nych dzieci i m³odzie¿y a tak¿e publikuje raporty z badañ dla eduka-
cji spo³ecznej w Tarnowie np. „Pomoc psychologiczna w Tarnowie”
w 2015 r. (zamieszczone w zak³adce EduNet „Wychowanie w Tarno-
wie” (http://edunet.tarnow.pl/pl/wych/wychow).

Promuje profilaktykê poprzez realizacjê profesjonalnych programów
profilaktycznych, prowadzenie zajêæ, dni otwarte placówki, szkolenia
oraz wspieranie realizatorów zajêæ i akcji profilaktycznych. Koordynu-
je miejskie dzia³ania systemowe w zakresie profilaktyki zagro¿eñ dzie-
ci i m³odzie¿y, organizuje Miejskie Konferencje Wychowawcze, wspó³-
organizuje spotkania z Radami Rodziców.

ZASADY KORZYSTANIA Z US£UG PORADNI
Z pomocy w naszej poradni mog¹ skorzystaæ osoby, które s¹ ucznia-

mi (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 tarnow-
skich placówkach.

   Oferta poradni jest bezp³atna. Zapisy przyjmowane s¹ osobiœcie
lub telefonicznie w sekretariacie poradni. Poradnia dzia³a w godzi-
nach 8.00-20.00, w pi¹tki do godziny 15.00. Nie wymagamy ¿ad-
nych skierowañ. Po wstêpnym rozpoznaniu zg³oszonej trudnoœci lub
problemu osoba prowadz¹ca spotkanie wska¿e najbardziej adekwatn¹
formê pomocy.

   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¿liwoœci w poradni.
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Bursa Miêdzyszkolna
w Tarnowie
ul. Œw. Anny 1
tel. (14) 621-97-46, (14) 655-97-46
http://bm.edunet.tarnow.pl/pl
sekretbm@umt.tarnow.pl

Dyrektor mgr Ewa Strojna

OFERTA
Bursa Miêdzyszkolna w Tarnowie jest placówk¹ zapewniaj¹c¹ za-

kwaterowanie uczniom pobieraj¹cym naukê poza miejscem sta³ego
zamieszkania. Jej mieszkañcami s¹ dziewczêta i ch³opcy – uczniowie
tarnowskich szkó³ ponadgimnazjalnych. Bursa dysponuje 280 miejsca-
mi w trzech budynkach: przy ul. Œw. Anny 1 (budynek g³ówny), przy
ul. Szarych Szeregów 1, przy ul. Romanowicza 9 (czêœæ budynku inter-
natu SOSW).

Mieszkañcom Bursy zapewnia siê:
– zakwaterowanie w 2-, 3- i 4-osobowych salach sypialnych,
– 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 samodzielnoœci i samorz¹dnoœci,
– 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.
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WARUNKI PRZYJÊCIA
O przyjêcie do Bursy mo¿e ubiegaæ siê uczeñ:
– zamieszkuj¹cy w miejscowoœci, 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 iloœci podañ pierwszeñstwo w przyjêciu do Bur-

sy przys³uguje:
– uczniom mieszkaj¹cym w miejscowoœci, 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 w³aœciw¹ 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 przy ul. Œw. Anny 1 w dniach 27 czerwca – 12 lipca
2016 r. od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 7.00-15.00. Do podania
nale¿y do³¹czyæ wype³niony kwestionariusz (wzór do pobrania ze strony
www placówki).

Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci i m³odzie¿y przebywaj¹cej
w Bursie wnosz¹ op³atê za posi³ki w sto³ówce Bursy – równ¹ wysokoœci
kosztów surowca przeznaczonego na wy¿ywienie oraz zakwaterowanie
w Bursie – w wysokoœci do 50% kosztu utrzymania miejsca.
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Tarnowskie Centrum
Kszta³cenia Praktycznego
i Ustawicznego
w Tarnowie
ul. Szujskiego 13
tel. (14) 621-26-81
sekrettckp@umt.tarnow.pl
www.tckpiu.prospect.pl

Dyrektor dr Marek Onak

OFERTA

Tarnowskie Centrum Kszta³cenia Praktycznego i Ustawicznego
(TCKPiU) jest miêdzyszkoln¹ placówk¹ oœwiatow¹, a zatem oferta jest
dostosowana do potrzeb i mo¿liwoœci innych szkó³, jak równie¿ uza-
le¿niona od zapotrzebowania na œwiadczenie konkretnych us³ug edu-
kacyjnych wœród potencjalnych uczniów i s³uchaczy. W œwietle zamy-
s³ów inicjatorów tworzenia Centrów Kszta³cenia Praktycznego by³o stwo-
rzenie naturalnego zaplecza dla szkolnictwa zawodowego. Tak¹ rolê
pe³ni tak¿e TCKPiU.

Celem istnienia placówki jest praktyczna nauka zawodu podczas
ró¿nych form zajêæ w tym w pracowniach czy na praktykach zawodo-
wych. Najlepiej zapowiadaj¹cy siê uczniowie s¹ polecani lub kierowa-
ni do zainteresowanych pracodawców.

Placówka jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych w Woje-
wódzkim Urzêdzie Pracy w Krakowie i posiada uprawnienia do ich
prowadzenia. Najbardziej popularne oferowane kursy to:

1. obs³uga obrabiarek CNC, frezarek, obrabiarek konwencjonalnych,
2. projektowanie CAD (AUTO/CAD, czy Inventor),
3. obs³ugi komputera wraz z certyfikatem ECDL,
4. automatyki przemys³owej (sterowniki PLC),
5. elektryczne (SEP).
Kursy te podnosz¹ kwalifikacje uczestników oraz dostosowuj¹ je do

potrzeb i oczekiwañ pracodawców. Od lat TCKPiU wspó³pracuje ze
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œrodowiskiem lokalnych pracodawców. Wspó³praca ta oprócz badañ
i kierunków rozwoju szkolnictwa zawodowego dotyczy tak¿e przysz³oœ-
ci zawodowej absolwentów.

TCKPiU oferuje aktualne oprogramowanie, komputeryzacjê i no-
woczesne wyposa¿enie.

Informacje o Tarnowskim Centrum Kszta³cenia Praktycznego i Usta-
wicznego s¹ dostêpne na stronie internetowej: www.tckp.edu.pl
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 Centrum Kszta³cenia
i Wychowania
Ochotniczych Hufców Pracy
w Tarnowie
ul. Moœcickiego 27
tel. (14) 621-72-35
fax (14) 627-64-03
sekretariat@ckiw-tarnow.ohp.pl
www.ckiw-tarnow.ohp.pl

Dyrektor mgr Antoni Góral

OFERTA CENTRUM
Centrum Kszta³cenia i Wychowania OHP w Tarnowie we wspó³-

pracy z Zespo³em Szkó³ Niepublicznych w Tarnowie proponuje
m³odzie¿y poszukuj¹cej mo¿liwoœci bezp³atnego zakwaterowania i wy-
¿ywienia w internacie lub chc¹cej doje¿d¿aæ na zajêcia:

l naukê zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie:
– kucharz,
– cukiernik,
– fryzjer,
– monter zabudowy i robót wykoñczeniowych w budownic-

twie,
– cieœla;

l naukê w klasie II i III Gimnazjum z jednoczesnym przysposo-
bieniem do pracy w specjalnoœci:
– kucharz,
– œlusarz,
– murarz-tynkarz,
– stolarz,
– pracownik pomocniczy obs³ugi hotelowej.

Zg³oszenie: ul. Moœcickiego 27 w Tarnowie, tel. (14) 621-72-35.

We wspó³pracy z Zespo³em Szkó³ Technicznych i Zawodowych
w Tarnowie, Centrum Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego
w Tarnowie, Rzemieœlniczym Centrum Szkó³ Zawodowych Izby
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Rzemieœlniczej w Tarnowie, tarnowskie CKiW OHP proponuje m³o-
dzie¿y chc¹cej doje¿d¿aæ na zajêcia:

l naukê w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie:
– mechanik pojazdów samochodowych,
– elektromechanik pojazdów samochodowych,
– blacharz samochodowy,
– lakiernik,
– monter izolacji przemys³owych,
– murarz-tynkarz,
– monter zabudowy i robót wykoñczeniowych w budow-

nictwie,
– monter instalacji sieci i urz¹dzeñ sanitarnych,
– kucharz,
– sprzedawca.

Zg³oszenie: ul. Zbylitowska 9 w Tarnowie, tel. 668-367-721, 883-
349-985, 604-217-157.

WARUNKI PRZYJÊCIA
Wymagania:

– ukoñczone 15 lat, nie przekroczone 18 lat,
– ukoñczone gimnazjum (kandydaci do zsz).

Niezbêdne dokumenty: podanie, kwestionariusz osobowy, ostatnie
œwiadectwo szkolne, skrócony odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem
miejsca sta³ego zameldowania (obowi¹zuje kandydatów do internatu),
zaœwiadczenie lekarskie stwierdzaj¹ce stan zdrowia pozwalaj¹cy na pracê
w wybranym zawodzie, 4 fotografie, dokumenty potwierdzaj¹ce sytu-
acjê materialn¹ rodziny, opinia w przypadku posiadania kuratora.

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

bud¿etow¹ nadzorowan¹ przez ministra w³aœciwego do spraw pracy,
realizuj¹c¹ zadania pañstwa w obszarze polityki spo³ecznej w zakre-
sie kszta³cenia, wychowania i zatrudnienia m³odego pokolenia.

Podstawowym celem dzia³alnoœci Centrum Kszta³cenia i Wycho-
wania OHP w Tarnowie jest stworzenie m³odzie¿y warunków prawi-
d³owego rozwoju spo³ecznego i zawodowego, ze szczególnym uwzglê-
dnieniem m³odzie¿y defaworyzowanej. Praca z m³odzie¿¹, prowadzona
w kilkuosobowych grupach wychowawczych, daje mo¿liwoœæ daleko
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id¹cej indywidualizacji oddzia³ywañ wychowawczych, wyrównawczych,
opiekuñczych, a tak¿e profilaktycznych. Intensywna wspó³praca wy-
chowawców CKiW z kierownictwem i nauczycielami szkó³, rodzica-
mi czy opiekunami prawnymi jest nakierowana na wsparcie uczestni-
ków w pokonywaniu wystêpuj¹cych w ich ¿yciu problemów. M³odzie¿
naszej placówki ma mo¿liwoœæ edukacyjnych spotkañ z lekarzami
ró¿nych specjalnoœci, psychologami, przedstawicielami policji, s¹dów,
uczestnictwa w szkoleniach z zakresu rynku pracy.

Centrum Kszta³cenia i Wychowania OHP w Tarnowie zapewnia ca-
³odobow¹ opiekê kadry wychowawczej w internacie, bezp³atne wy¿y-
wienie i zakwaterowanie w kilkuosobowych pokojach. Mieszkalne
i szkoleniowe obiekty CKiW OHP znajduj¹ siê w Tarnowie przy ulicy
Moœcickiego 27.

Centrum gwarantuje miejsca zajêæ praktycznych we w³asnych warsz-
tatach szkoleniowo-produkcyjnych lub u pracodawców na terenie mia-
sta. Uczestnicy CKiW posiadaj¹ status pracownika m³odocianego (otrzy-
muj¹ wynagrodzenie, ubezpieczenie w ZUS, urlop wypoczynkowy,
zaliczenie sta¿u pracy, mo¿liwoœæ wsparcia z Zak³adowego Funduszu
Œwiadczeñ Socjalnych).

Organizowane przez OHP na szczeblu placówki, regionu, woje-
wództwa lub ogólnopolskie przedsiêwziêcia z zakresu oœwiaty, kultu-
ry, sportu,  turystyki i rekreacji, daj¹ mo¿liwoœæ rozwijania zaintereso-
wañ, poszerzania wiedzy i umiejêtnoœci, 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 Oœrodek Szko-
lenia Zawodowego M³odzie¿y, daj¹cy mo¿liwoœæ 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. Moœcickiego 27
tel. (14) 621-95-64, fax. (14) 626-49-99
centrum@ceip-ohp.tarnow.pl

Dyrektor in¿. Adam Potempa

OFERTA CENTRUM
Centrum Edukacji i Pracy M³odzie¿y OHP realizuje zadania w za-

kresie przeciwdzia³ania bezrobociu, w szczególnoœci prowadzenie
poradnictwa i informacji zawodowej, poœrednictwa pracy dla m³odzie¿y,
badania i diagnozowania lokalnego rynku us³ug edukacyjnych i ryn-
ku pracy, prowadzenia szkoleñ zawodowych zgodnie z potrzebami
rynku pracy, prowadzenia dzia³alnoœci promocyjnej i informacyjnej
w zakresie realizowanych zadañ, refundacji kosztów poniesionych
przez pracodawcê na wynagrodzenia i sk³adki na ubezpieczenia spo-
³eczne pracowników m³odocianych, zatrudnionych na podstawie
umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego. Wszystkie us³u-
gi œwiadczone przez CEiPM s¹ bezp³atne.

Pracownicy Centrum Edukacji i Pracy M³odzie¿y OHP w Tarnowie,
w tym doradcy zawodowi oraz specjalista ds. rozwoju zawodowego
organizuj¹ i prowadz¹ grupowe spotkania informacyjno-edukacyjne dla
m³odzie¿y, zajêcia warsztatowe z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
oraz udzielaj¹ indywidualnych konsultacji i porad zawodowych pomoc-
nych w planowaniu kariery, wyborze kierunków kszta³cenia, okreœla-
niu predyspozycji i kompetencji osobistych.

W strukturach Centrum funkcjonuj¹ M³odzie¿owe Biuro Pracy i Mo-
bilne Centrum Informacji Zawodowej.

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej dzia³a nie tylko stacjo-
narnie, ale dociera do miejscowoœci oddalonych od wiêkszych oœrod-
ków. Doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej
oraz specjalista ds. rozwoju zawodowego organizuj¹ i prowadz¹ gru-
powe spotkania informacyjno-edukacyjne dla m³odzie¿y, zajêcia
warsztatowe z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz udzielaj¹
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indywidualnych konsultacji i porad zawodowych pomocnych w pla-
nowaniu kariery, wyborze kierunków kszta³cenia, okreœlaniu predys-
pozycji i kompetencji osobistych. Spotkania mog¹ odbywaæ siê na
terenie szko³y, gminy, miejscowoœci lub w siedzibie firmy. Doradcy
zawodowi dysponuj¹ profesjonalnym sprzêtem i pakietem informacji
edukacyjno-zawodowej.

M³odzie¿owe Biuro Pracy odpowiada za pozyskiwanie ofert pra-
cy, prowadzenie banku danych o pracodawcach, udzielanie pomo-
cy w doborze odpowiedniej oferty, kierowanie do pracy, organizo-
wanie krótkoterminowego zatrudnienia dla osób ucz¹cych siê oraz
organizacjê gie³d i targów pracy.

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 œwiadectwo lekarskie stwierdzaj¹ce, ¿e praca
danego rodzaju nie zagra¿a jego zdrowiu. Zasady zdobywania przy-
gotowania zawodowego oraz wynagradzania m³odocianego ustala roz-
porz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przy-
gotowania zawodowego m³odocianych i ich wynagradzania (Dz. U.
nr 60, poz.278 z póŸn. zm.) oraz dzia³ IX Kodeksu Pracy.

Pracodawca zawiera umowê z m³odocianym na czas trwania nau-
ki. Zawody w których odbywa siê nauka okreœlaj¹ przepisy dotycz¹-
ce klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Nauka zawodu
koñczy siê egzaminem.

Centrum Edukacji i Pracy M³odzie¿y OHP w Tarnowie realizuje
projekty w ramach Gwarancji dla M³odzie¿y, inicjatywy europejskiej
realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020. W projektach mo¿e braæ udzia³ m³odzie¿ nie-
ucz¹ca siê i niepracuj¹ca, w wieku 18-24 lat, znajduj¹ca siê w trudnej
sytuacji materialnej. Efektem ich realizacji jest nabycie, podwy¿sze-
nie lub zmiana kwalifikacji zawodowych oraz wzrost umiejêtnoœci
spo³ecznych. Udzia³ w ka¿dym z realizowanych projektów jest ca³ko-
wicie bezp³atny. Uczestnicy s¹ objêci ubezpieczeniem od nastêpstw
nieszczêœliwych wypadków, otrzymuj¹ zwrot kosztów za dojazd na
zajêcia oraz posi³ki w trakcie zajêæ przewidzianych w projekcie.


