
Szanowni Państwo, 

niebawem Wasze dzieci będą podejmowały decyzje dotyczące wyboru dalszej drogi 

kształcenia. Po szkole podstawowej naukę mogą kontynuować między innymi w technikum 

lub branżowej szkole i stopnia. 

Jako dyrektor nowo powstającego, nowoczesnego, Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia 

w Tarnowie Podgórnym, chciałabym zapoznać Państwa z ofertą edukacyjną szkoły, która 

będzie kształcić uczniów w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. W Technikum Tarnowo 

Podgórne Wasze dzieci będą mogły wybrać naukę w jednym z pięciu zawodów, tj. zawodzie 

technik informatyk, technik mechatronik, technik logistyk, technik procesów drukowania 

i technik elektronik. W Branżowej Szkole I stopnia mogą z kolei uczyć się jednego spośród 

trzynastu zawodów, a są to: cukiernik, piekarz, kucharz, fryzjer, magazynier logistyk, 

mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, drukarz offsetowy, operator 

maszyn przemysłu spożywczego, stolarz, tapicer, krawiec, mechanik - monter maszyn 

i urządzeń. Nauka w technikum trwa 5 lat, a kończy się zdaniem egzaminu zawodowego 

i matury. Nauka w branżowej szkole trwa trzy lata i kończy się zdaniem egzaminu 

zawodowego. Po niej można kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia, która 

podobnie, jak technikum kończy się maturą i otwiera drogę na studia wyższe.  

Szkoła składać się będzie z nowoczesnego budynku dydaktycznego, w którym powstaje 18 sal 

lekcyjnych, 14 pracowni zawodowych, zaplecze administracyjno-biurowe, pomieszczenia 

biblioteczne i techniczne. Przy szkole powstaje również pełnowymiarowa sala sportowa 

z widownią, siłownią, szatniami, z której będą mogli korzystać uczniowie szkoły. Ponadto przy 

sali znajdować się będzie wielofunkcyjne boisko. Budynek dydaktyczny i sala sportowa 

to obiekty budowane w najnowocześniejszych technologiach, bez barier architektonicznych, 

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kształcenie zawodowe odbywać się będzie 

w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przeznaczonych do kształcenia w wybranych 

zawodach i u przedsiębiorców, z którymi podpisano listy intencyjne o współpracy. 

Prowadzenie procesu dydaktycznego w takich warunkach pozwoli na osiągnięcie celu 

kształcenia zawodowego, tj. przygotowaniu uczniów do wykonywania pracy zawodowej 

i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Posiadając nowoczesne 

zaplecze dydaktyczne szkoła będzie mogła ponadto zaoferować uczniowi przygotowanie 

do nabycia dodatkowych uprawnień i umiejętności zawodowych. Uczniowie Branżowej Szkoły 

I stopnia Tarnowo Podgórne i Technikum Tarnowo Podgórne będą kształcić się w bardzo 

dobrych warunkach, w przestronnych salach i pracowniach szkolnych. Spędzanie czasu 

wolnego podczas przerw śródlekcyjnych, w nowoczesnym, przyjaznym otoczeniu, bez tłoku 

na korytarzach szkolnych, sprzyjać będzie odpoczynkowi i regeneracji sił przed kolejnymi 

zajęciami, co jest istotne dla ludzi młodych w wieku dorastania. Uczniowie będą mieli 

do dyspozycji świetlicę, bibliotekę z centrum multimedialnym, pokoje do nauki własnej. 

Ponadto plan lekcji będzie uwzględniał takie rozłożenie zajęć, aby kończyły się one 

nie później niż w godzinach popołudniowych. 

Zachęcam zatem Państwa dzieci do aplikowania do Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie 

Podgórnym. Zapraszam serdecznie na stoisko szkoły podczas Targów Edukacyjnych, które 

odbędą się w dniach od 6 do 8 marca 2020 roku, będę na nich obecna i chętnie odpowiem 

na wszelkie pytania Państwa i dzieci. W najbliższym czasie zostaną Państwo poinformowani 

o terminach Drzwi Otwartych, które odbędą się w kwietniu i maju. Zapraszam też do kontaktu 

mailowego pod adresem: dyrektor@zst-tp.pl. 

 

Z poważaniem 
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