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Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej: 

 branżowych szkół I stopnia,  

 techników, 

 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 

prowadzonych przez Miasto Tarnów odbędzie się z wykorzystaniem 
informatycznego systemu rekrutacyjnego.  

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych zostanie opublikowana w dniu 
11 maja 2020 r. na stronie: https://malopolska.edu.com.pl/. Będzie  
możliwe jej przeglądanie (bez możliwości logowania). 

Logowanie do systemu przez kandydatów będzie możliwe w terminie 
określonym w nowym harmonogramie rekrutacji, który zostanie podany 
przez MEN. 

Szkoły, które prowadzą rekrutację w sposób tradycyjny poza systemem 
informatycznym, to: 

 Zespół Szkół Plastycznych, 

 Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących, 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. 
 

Natomiast na rok szkolony 2020/21 naboru nie prowadzi sześcioletnia 
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II° w Zespole Szkół Muzycznych  
w Tarnowie. Uczniowie kontynuują naukę.  

 

Informacje szczegółowe o poszczególnych szkołach, osiągnięciach szkół  
i uczniów, pracy wychowawczej dostępne są na stronach internetowych 
szkół. 

 
* Dodatkowa klasa może zostać uruchomiona za zgodą organu 
prowadzącego 
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I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie  
 
ul. Piłsudskiego 4, 33-100 Tarnów  
tel. (14) 688-84-40, email: sekret1lo@umt.tarnow.pl, tarnow1lo@gmail.com 
 
 

OFERTA EDUKACYJNA 
 

 klasa z rozszerzonymi przedmiotami: biologią, chemią 
- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, język obcy, 
matematyka, biologia lub chemia 

 
 klasa z rozszerzonymi przedmiotami: językiem polskim, historią, 

- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, język obcy, 
matematyka, historia 

 
 klasa z rozszerzonymi przedmiotami: matematyką, fizyką 

- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, język obcy, 
matematyka, fizyka 

 
 klasa z rozszerzonymi przedmiotami: matematyką, językiem angielskim 

- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, język obcy, 
matematyka oraz najwyższa ocena z przedmiotów: fizyka, chemia, biologia, 
geografia 

 
 klasa z rozszerzonymi przedmiotami: matematyką, językiem angielskim  

(* dodatkowa) 
- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, język obcy, 
matematyka oraz najwyższa ocena z przedmiotów: fizyka, chemia, biologia, 
geografia 

 
 
* dodatkowa klasa może zostać uruchomiona za zgodą organu prowadzącego. 

 
 

W szkole realizowany jest program edukacyjny Małopolska Chmura 
Edukacyjna, wspomaganie w ramach kształcenia kompetencji kluczowych, 
Małopolska Noc Naukowców, projekty kulturowo-językowe w ramach szkół 
stowarzyszonych w UNESCO, wymiany międzynarodowe i językowe wyjazdy 
zagraniczne. Ponadto realizowane są zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzone przez pracowników naukowych UJ oraz 
zajęcia na Wydziale Matematyki  i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 
Więcej informacji na: www.i-lo.tarnow.pl 
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II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie 
 
ul. Mickiewicza 16, 33-100 Tarnów  
tel. (14) 655-88-95,email: sekretzso2@umt.tarnow.pl 
 

 
OFERTA EDUKACYJNA 

 
 klasa z rozszerzonymi przedmiotami: historią, geografią, językiem 

angielskim 
- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, język angielski, 
matematyka, geografia  
 

 klasa z rozszerzonymi przedmiotami:  matematyką, fizyką i informatyką 
- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, język angielski, 
matematyka, fizyka 
 

 klasa MYP- przygotowująca od klasy 3. do programu Matury 
Międzynarodowej z rozszerzonymi przedmiotami: językiem polskim  
i matematyką  
- przedmioty punktowane na świadectwie:  język polski, język angielski, 
matematyka, historia  
 

 klasa z rozszerzonymi przedmiotami: biologią i chemią (* dodatkowa) 
- przedmioty punktowane na świadectwie:  język polski, język angielski, 
matematyka, chemia  
 

 klasa dwujęzyczna z rozszerzonymi przedmiotami: językiem polskim, 
biologią, językiem francuskim lub językiem niemieckim**  
- przedmioty punktowane na świadectwie:  język polski, język angielski, 
matematyka, biologia  

 
* dodatkowa klasa może zostać uruchomiona za zgodą organu prowadzącego 
** przedmioty nauczanie w klasie w języku angielskim: biologia, matematyka,  
psychologia 
 
Do klas: MYP i dwujęzycznej obowiązują odpowiednio sprawdzian poziomu 
opanowania języka angielskiego lub test kompetencji językowych. 

 
Klasa MYP jako jedyna w Tarnowie przygotowuje do programu Matury 
Międzynarodowej, w którym od trzeciej klasy uczeń modeluje swoją ścieżkę 
edukacyjną. The Diploma Programme (DP). Klasa dwujęzyczna z przedmiotem 
dodatkowym psychologia- objęta jest patronatem Instytutu Psychologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W szkole realizowany jest także program 
edukacyjny Małopolska Chmura Edukacyjna. 

Więcej informacji na: www.ii-lo.tarnow.pl 
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III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie  

ul. Brodzińskiego 6, 33-100 Tarnów 
tel. (14) 688-84-00, email: sekret3lo@umt.tarnow.pl, 3lotarnow@wp.pl 
 
 

OFERTA EDUKACYJNA 
 

 klasa z rozszerzonymi przedmiotami: biologią, chemią, matematyką 
- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, biologia, 
chemia 

 

 klasa z rozszerzonymi przedmiotami: biologią, chemią, językiem angielskim 
- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, biologia, 
chemia; 

 

 klasa z rozszerzonymi przedmiotami: matematyką, fizyką, językiem 
angielskim 
- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, fizyka, 
język angielski 

 

 klasa z rozszerzonymi przedmiotami: matematyką, fizyką, informatyką 
- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, fizyka, 
informatyka 

 

 klasa z rozszerzonymi przedmiotami: geografią, matematyką, językiem 
angielskim,   
- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, geografia, 
język angielski 

 

 klasa z rozszerzonymi przedmiotami: językiem polskim, historią, wos 
(*dodatkowa) 
- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, historia, 
wiedza o społeczeństwie. 

 
 

* dodatkowa klasa może zostać uruchomiona za zgodą organu prowadzącego 
 
 

Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych  
z podziałem na stopnie zaawansowania. Każda z grup ma tę samą liczbę godzin. Dla 
uczniów zainteresowanych językiem niemieckim szkoła proponuje dodatkowo 
uczestnictwo w nieodpłatnych zajęciach programu Goethe Zerifikat. 
 
 
 
Więcej informacji na: www.iii-lo.tarnow.pl 
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Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie 
 - IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II  

ul. Norwida 22, 33-101 Tarnów 
tel. (14) 633-03-46, email: sekretzso1@umt.tarnow.pl 
 

OFERTA EDUKACYJNA 
 

 klasa z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, informatyka, fizyka 
- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, 
informatyka, fizyka lub język obcy 

 

 klasa z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, język niemiecki lub 
język włoski, geografia 
- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, język 
angielski, geografia lub drugi język obcy 
 

 klasa z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, chemia 
- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, biologia, 
chemia lub język obcy 
 

 klasa z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, geografia, język angielski 
- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, język 
angielski, geografia lub wos 
 

 klasa z rozszerzonymi przedmiotami:  biologia, język angielski, język polski 
(*dodatkowa) 
- przedmioty punktowane na świadectwie:   język polski, matematyka, biologia 
język angielski lub WOS 
 

* dodatkowa klasa może zostać uruchomiona za zgodą organu prowadzącego 
 

W szkole realizowane liczne projekty zewnętrzne. Ponadto szkoła współpracuje 
z UJ, PK, PWSZ, wymiana zagraniczna: Niemcy, Słowacja. 

 

 

 

 

Więcej informacji na: www.iv-lo.tarnow.pl 
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V Liceum Ogólnokształcące w Tarnowieim. Janusza Korczaka w Tarnowie  

ul. Rejtana 20, 33-100 Tarnów  
tel. (14) 621-05-14, email: sekret5lo@umt.tarnow.pl 
 

OFERTA EDUKACYJNA 

 klasa z rozszerzonymi przedmiotami: językiem polskim, biologią, językiem 
angielskim 
- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, język 
angielski, biologia 

 
 klasa z rozszerzonymi przedmiotami: językiem angielskim, językiem 

niemieckimlubjęzykiem francuskim, informatyką 
-przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, język obcy 
nowożytny, informatyka lub technika 

 
 klasa z rozszerzonymi przedmiotami: językiem polskim, językiem 

angielskim, językiem niemieckim lub językiem francuskim (dodatkowa*) 
-przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, język obcy 
nowożytny, muzyka lub plastyka 

 

* dodatkowa klasa może zostać uruchomiona za zgodą organu prowadzącego. 

 

Programy zewnętrzne realizowane w liceum: od roku szkolnego 2019/2020 
Małopolska Chmura Edukacyjna. 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na: www.v-lo.tarnow.pl i www.facebook/com/V.LO.Tarnow 
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VII Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie 

ul. Staszica 8, 33-100 Tarnów 
tel. (14) 688-84-09 email: sekret7lo@umt.tarnow.pl 
 

OFERTA EDUKACYJNA 

 klasa z rozszerzonymi przedmiotami: biologią, chemią, językiem łacińskimi 

kulturą antyczną 

-przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, biologia/chemia, 

matematyka, język angielski. 

 

 klasa z rozszerzonymi przedmiotami: geografią, matematyką, językiem 

angielskim  

-przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, geografia, matematyka, 

język angielski. 

 

 klasa z rozszerzonymi przedmiotami: językiem polskim, biologią lub historią, 

językiem angielskim (dodatkowa*) 

-przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, biologia/historia, 

matematyka, język angielski. 

 

*dodatkowaklasa może zostać uruchomiona za zgodą organu prowadzącego. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Więcej informacji na: www.viilo-tarnow.pl 
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XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Tarnowie 

Al. Solidarności 18, 33-100 Tarnów  
 tel.(14) 688-90-55, email: sekret16lo@umt.tarnow.pl  

 

OFERTA EDUKACYJNA 

 klasa z rozszerzonymi przedmiotami: językiem angielskim, geografią 
(wojskowa) 
-przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, język 
obcy, informatyka lub wychowanie fizyczne 

 
 klasa z rozszerzonymi przedmiotami: językiem angielskim, geografią  

(policyjno-kryminalna) 
-przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, język 
obcy, informatyka lub wychowanie fizyczne 

 
 klasa z rozszerzonymi przedmiotami: językiem angielskim, biologią, chemią 

(pożarniczo-medyczna) 
-przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, język 
obcy, informatyka lub wychowanie fizyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na: www.16lo.tarman.pl  i www.facebook.com/16lotarnow  
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Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi  
w Tarnowie 

- XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w ZSO6 

ul. Bandrowskiego 4, 33-100 Tarnów 
tel. (14) 655-80-18 (19), email: sekretzso6@umt.tarnow.pl, zso6.tarnow@wp.pl 
 

OFERTA EDUKACYJNA 

 klasa integracyjna z rozszerzonymi przedmiotami: językiem polskim, biologią, 
językiem angielskim  
-przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, biologia, 
język angielski 
 

 klasa integracyjna z rozszerzonymi przedmiotami: językiem polskim, historią, 
językiem angielskim  
-przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, historia, 
język angielski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na: www.zso6.tarnow.pl 
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XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Tarnowie 

ul. Szujskiego 15, 33-100 Tarnów 
tel: (14) 627-85-45, email: sekret21lo@umt.tarnow.pl i sekretariat@21los.tarnow.pl 

 
 

OFERTA EDUKACYJNA 

 klasa sportowa (piłka nożna) z rozszerzonymi przedmiotami: językiem 
angielskim, geografią, biologią 
-przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, język 
obcy, edukacja dla bezpieczeństwa lub geografia) 
 

 klasa sportowa (piłka siatkowa/koszykowa) z rozszerzonymi przedmiotami: 
językiem angielskim, geografią, biologią 
-przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, język 
obcy, edukacja dla bezpieczeństwa lub geografia 
 

 klasa z rozszerzonymi przedmiotami: językiem angielskim, geografią, 
biologią 
-przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, język 
obcy, edukacja dla bezpieczeństwa lub geografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na: www.21los.tarnow.pl 
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Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika  

w Tarnowie 

ul. Brodzińskiego 9, 33-100 Tarnów  
tel. (14) 621-83-16 email: sekretzsoit@umt.tarnow.pl i sekretariat.zsoit@gmail.com 

 

OFERTA EDUKACYJNA 

- XIV Liceum Ogólnokształcące 

 klasa z rozszerzonymi przedmiotami: językiem polskim, historią, wos 
-przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, plastyka 
lub wos, informatyka 

 

 klasa z rozszerzonymi przedmiotami: biologią, chemią, językiem angielskim,  
-przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, plastyka 
lub wos, informatyka 
 
 

- Technikum Nr 5 

 technik przemysłu mody z rozszerzonymi przedmiotami: geografią  
-przedmioty punktowane na świadectwie:język polski, matematyka, plastyka 
lub wos, informatyka 
 

 technik technologii drewna z rozszerzonymi przedmiotami: geografią  
-przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, plastyka 
lub wos, informatyka 
 

 technik reklamy z rozszerzonymi przedmiotami: językiem angielskim 
-przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, plastyka 
lub wos, informatyka 
 

 technik fotografii i multimediów z rozszerzonymi przedmiotami: chemia 
-przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, plastyka 
lub wos, informatyka 
 
 
 

Więcej informacji na: www.zso.tarnow.pl 
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Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie 

ul. Legionów 15, 33-100 Tarnów 
tel.: (14) 621-35-66, (14) 688-91-96, email:sekretzsb@umt.tarnow.pl 

 
 

OFERTA EDUKACYJNA 
 

- Technikum Nr 7  

 technik budownictwa z rozszerzonymi przedmiotami: matematyką 
-przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, fizyka lub 
informatyka, język angielski 
 

 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (1/2 klasy)+technik 
geodeta (1/2 klasy) z rozszerzonymi przedmiotami: matematyką 
-przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, język 
angielski, fizyka lub informatyka 
 

 technik robót wykończeniowych w budownictwie z rozszerzonymi 
przedmiotami: matematyką 
-przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, język 
angielski, fizyka lub informatyka 
 

- Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 

 murarz-tynkarz (1/2 klasy) + monter sieci i instalacji sanitarnych 
(1/2 klasy) 

 
 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

 

Przedmioty punktowane na świadectwie do klas Branżowej Szkoły I stopnia Nr 5: 

język polski, matematyka, język angielski, informatyka 

 

 

Więcej informacji na: www.zsb.tarnow.pl 
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Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie 
im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie 
 
ul. Bema 9/11, 33-100 Tarnów 
tel.: (14) 636-10-76, (14) 636-10-77, email: zseg@zseg.tarnow.pl,  
 
 

OFERTA EDUKACYJNA 
 
- Technikum Nr 3 

 technik ekonomista (1/2 klasy) + technik rachunkowości (1/2 klasy)  
z rozszerzonymi przedmiotami: językiem angielskim, geografią lub 
matematyką 
 

 technik hotelarstwa z rozszerzonymi przedmiotami: językiem angielskim, 
geografią lub matematyką 
 

 technik żywienia i usług gastronomicznych z rozszerzonymi przedmiotami: 
językiem angielskim, biologią lub chemią 

Przedmioty punktowane na świadectwie do klas Technikum Nr 3:  
język polski, matematyka, najwyższa ocena z przedmiotów: edukacja dla 
bezpieczeństwa lub historia lub informatyka lub język angielski lub język obcy lub 
muzyka lub wos, oraz najwyższa ocena z przedmiotów: biologia lub chemia lub 
fizyka lub geografia lub plastyka lub technika 

 

- Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 

 kucharz  
 cukiernik  
 pracownik obsługi hotelowej 

Przedmioty punktowane na świadectwie doklas Branżowej Szkoły I stopnia Nr 3: 

język polski, matematyka, najwyższa ocena z przedmiotów: edukacja dla 
bezpieczeństwa lub historia lub informatyka lub język angielski lub język obcy lub 
muzyka lub wos, oraz najwyższa ocena z przedmiotów: biologia lub chemia lub 
fizyka lub geografia lub plastyka lub technika. 
 
 
Więcej informacji na: www.zseg.tarnow.pl 
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Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie 
im Tadeusza Kościuszki w Tarnowie  
 
ul. Sanguszków 28, 33-100 Tarnów 
tel.(14) 622-00-75, email: sekretzseo@umt.tarnow.pl 
 

OFERTA EDUKACYJNA 
 

- Technikum Nr 9 

 technik ekonomista (1/2 klasy) + technik technologii żywności (1/2 klasy)  
z rozszerzonymi przedmiotami: językiem angielskim, matematyką/chemią 
-przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka,plastyka 
lub technika, edukacja dla bezpieczeństwa lub informatyka 
 

 technik organizacji turystyki z rozszerzonymi przedmiotami: językiem 
angielskim, geografią,  
-przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, plastyka 
lub technika, edukacja dla bezpieczeństwa lub informatyka 
 

 technik architektury krajobrazu z rozszerzonymi przedmiotami: językiem 
angielskim, biologią,  
-przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, plastyka 
lub technika, edukacja dla bezpieczeństwa lub informatyka 

 

 

 

 
 

 

 

 

Więcej informacji na: www.zseo.tarnow.pl 
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Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie 
 
ul. Szujskiego 13, 33-100 Tarnów  
tel. (14) 621-61-84, email: sekretzsme@umt.tarnow.pl 
 

 
OFERTA EDUKACYJNA 

 

- Technikum Nr 4 im. Tadeusza Tertila 

 technik informatyk z rozszerzonymi przedmiotami: matematyką 
- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, język 
obcy, informatyka 
 

 technik mechatronik z rozszerzonymi przedmiotami: matematyką 
- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, język 
obcy, fizyka 
 

 technik elektronik z rozszerzonymi przedmiotami: matematyką 
- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, język 
obcy, fizyka 
 

 technik elektryk z rozszerzonymi przedmiotami: matematyką 
- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, język 
obcy, fizyka 
 

 technik automatyk z rozszerzonymi przedmiotami: matematyką 
- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, język 
obcy, fizyka. 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na: www.zsme.tarnow.pl 
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Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie  
 
ul. Kwiatkowskiego 17, 33-100 Tarnów  
tel. (14) 688-99-00,email:sekretzst@umt.tarnow.pl 

 
 

OFERTA EDUKACYJNA 
 

- Technikum Nr 1 

 technik informatykz rozszerzonymi przedmiotami: matematyką, informatyką 
- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, język 
angielski, informatyka 

 
 technik elektronik (1/2 klasy) + technik elektryk (1/2 klasy) z rozszerzonymi 
przedmiotami: matematyką, fizyką 
- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, język 
angielski, informatyka 

 
 technik analityk z rozszerzonymi przedmiotami: chemią, biologią  
- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, chemia, 
język angielski 

 
 technik technologii chemicznejz rozszerzonymi przedmiotami: matematyką, 
chemią 
- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, chemia, 
język angielski 
 

 technik fotografii i multimediów z rozszerzonymi przedmiotami: matematyką, 
językiem angielskim  
- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, język 
angielski, informatyka 
 

 

 

 

Więcej informacji na: www.zst-tarnow.pl 
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Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie 

ul. J. Piłsudskiego 19, 33-100 Tarnów 
tel.(14) 655-97-11,  655-97-12, email: sekretariat@zstz.tarnow.pl 

 

OFERTA EDUKACYJNA 
- Technikum Nr 6 

 technik pojazdów samochodowych z rozszerzonymi przedmiotami: 
matematyką  
- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, 
informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa 
 

 technik usług fryzjerskich z rozszerzonymi przedmiotami: geografią 
- przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, matematyka, 
informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa 
 

- Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 

 mechanik pojazdów samochodowych 
 fryzjer 

 

 

Przedmioty punktowane na świadectwie doklas Branżowej Szkoły I stopnia Nr 4: 

język polski, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie: www.zstztarnow.pl 



Strona 19 z 23 
 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie 

ul. Kwiatkowskiego 21, 33-101 Tarnów 
tel. (14) 636-08-10, email: sekretckziu@umt.tarnow.pl 
 

OFERTA EDUKACYJNA 
 

- Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 

 ślusarz, 

 magazynier logistyk, 

 mechanik pojazdów samochodowych, 

 monter izolacji przemysłowych, 

 operator obrabiarek skrawających (1/2 oddziału) + elektryk (1/2 oddziału) 

 
Przedmioty punktowane na świadectwie do klas Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1: 
język polski, matematyka, geografia, język obcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na: www.ckziu.tarnow.pl 
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Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie  
- Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia  
 
ul. Lippóczy`ego 4, 33-100 Tarnów  
tel. (14) 621-04-08, email: sekretzsmuz@umt.tarnow.pl i szkola@zsmuz.tarnow.pl 
 

OFERTA EDUKACYJNA 

Sześcioletnia Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II° prowadzi edukację muzyczną  
i ogólnokształcącą. W klasach 1 i 2 w zakresie kształcenia ogólnego uczniowie będą 
realizować program klasy 7 i 8 szkoły podstawowej, a w klasach 2-6 - program 
liceum.  

Rozszerzenia: język angielski, historia muzyki  

 

Na rok szkolony 2020/21 szkoła nie prowadzi naboru - uczniowie kontynuują 
naukę.  

Przygotowanie zawodowe (po ukończeniu klasy VI) uczeń potwierdza złożeniem 
egzaminu dyplomowego. Egzamin maturalny umożliwia podjecie studiów na 
wszystkich kierunkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na: www.zsmuz.tarnow.pl 
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Zespół Szkół Plastycznych  
- Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie 
 
ul. Westwalewicza 6, 33-100 Tarnów  
tel. (14) 622-21-41, email: szkola@zsp.tarnow.pl 
 
 

 

OFERTA EDUKACYJNA 

 
Planowana liczba oddziałów: 2 

W klasie I uczniowie wybierają specjalizację artystyczną spośród:  

meblarstwo artystyczne, tkanina artystyczna, aranżacja wnętrz, projektowanie 
graficzne  

Rozszerzenia: historia sztuki, język angielski 

Nauka obejmuje kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego oraz 
kształcenie artystyczne i kończy się obroną pracy dyplomowej w zakresie wybranej 
specjalizacji oraz maturą. Absolwenci szkoły otrzymują tytuł zawodowy plastyk. 

 

Uwaga !!! 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 prowadzona w sposób tradycyjny. 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na: www.zsp.tarnow.pl; facebook: Zespół Szkół Plastycznych 
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Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie 

 
ul. Lippóczy'ego 4a, 33-100 Tarnów  
tel. (14) 69-04-999 email: sekretzssniss@umt.tarnow.pl i sniss@op.pl 

 

 

Uwaga !!! 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 prowadzona w sposób tradycyjny. 

 

 

 

Więcej informacji na: www.nieslyszacytarnow.pl  
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Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy im. Eugenii  Gierat w Tarnowie  
ul. Tadeusza Romanowicza 9, 33-100 Tarnów 

tel. (14) 626-33-84 wew. 10  
email: sekretsosw@umt.tarnow.pl i soswtarn@poczta.onet.pl  

 

 

Uwaga !!! 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 prowadzona w sposób tradycyjny. 

 

 

 

Więcej informacji na: www.sosw.tarnow.pl  


