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szkoła wysokich lotów
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Startujemy!

Dnia 25 lipca br. w naszej szkole odbyła się konferencja prasowa dotycząca otrzymania
oficjalnej zgody Ministerstwa Edukacji Narodowej na przeprowadzenie eksperymentu
pedagogicznego polegającego na opracowaniu i wdrożeniu w ZSP1 w Tarnobrzegu
nowego kierunku kształcenia – technika obsługi pasażerów w przewozach lotniczych,
morskich i lądowych ( stewardessy i stewarda lotniczego, morskiego i stewarda pociągu).

W konferencji wzięli udział: prezydent
Tarnobrzega Grzegorz Kiełb, naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Kultury Jolanta
Kociuba, sekretarz Urzędu Miasta Tarnobrzega Przemysław Rękas, Podkarpacki Kurator
Oświaty Małgorzata Rauch, dyrektor Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników
Lotniczych ATC IATA Aviation Consulting
Michał Ratajczak, dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu dr
Marcin Pilarski, wicedyrektor Elżbieta Gródek oraz członkowie zespołu tworzącego
autorski program nauczania nowego kierunku kształecenia: Beata Furtak, Marzena

Woźniak – Paul, Anita Wójcikowska – Trela
i Dominika Zajczyk.
Absolwenci nowego kierunku będą mieli
możliwość uzyskania zatrudnienia w portach lotniczych i morskich, w liniach lotniczych, u armatorów morskich, u przewoźników w transporcie lądowym, będą mogli
pracować jako przewodnicy turystyczni czy
rezydenci. Osoby, które nie zdecydują się
na podjęcie zatrudnienia bezpośrednio po
ukończeniu szkoły będą mieć możliwość
kontynuowania nauki w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, patronującej przeprowadzanemu eksperymentowi
lub na innych uczelniach w kraju i za grani-

cą. Podczas konferencji prezydent Grzegorz
Kiełb wyraził podziękowanie dyrektorowi
tarnobrzeskiej „Prymasówki” oraz członkom
zespołu tworzącego nowy kierunek, za pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju szkoły,
natomiast Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch podkreśliła, że Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu
stanowi przykład pomysłowości i nowoczesności w kwestii kształcenia zawodowego.
Rekrutacja na nowy kierunek w ZSP 1 trwa.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy
chcieliby zdobyć dobry zawód, a w przyszłości uzyskać ciekawą i satysfakcjonującą pracę.

Współpraca z Aviation Consulting

Waszyngton popiera

Uzyskanie zgody Ministerstwa Edukacji Narodowej na
wprowadzenie w ZSP1 nowego zawodu stanowi klucz otwierający „Prymasówce” wiele drzwi, ale jest jednocześnie początkiem kolejnych wyzwań związanych z realizacją celów
eksperymentu.

W dniu 25 maja br. Przedstawicielka Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 Beata Furtak odwiedziła
Stowarzyszenie Stewardess (Association of Flight
Attendants - CWA) w Waszyngtonie (USA).

25 lipca 2017 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Tarnobrzegu dr Marcinem Pilarskim a dyrektorem Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Międzynarodowego
Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych ATC IATA Aviation
Consulting Michałem Ratajczakiem.
Firma Aviation Consulting działa w branży Transport-Spedycja-Logistyka ze szczególnym uwzględnieniem sektora lotniczego. W swoich strukturach posiada m.in. ośrodek szkolenia z pilotażu dronów wpisany do rejestru Urzędu Lotnictwa
Cywilnego. Intensywnie współpracuje z sektorem szkolnictwa
zawodowego, umożliwiając zdobycie certyfikowanych, wymaganych przepisami kompetencji i kwalifikacji nauczycielom
oraz uczniom kierunków związanych z transportem.
Dyrektor Aviation Consulting Michał Ratajczak podkreślal,
że dzięki rozpoczęciu współpracy z firmą Aviation Consulting
tarnobrzeska „Prymasówka” zyska dostęp do doświadczenia
wypracowanego przez ponad 70 lat przez linie lotnicze zrzeszone w IATA. Obecnie członkami stowarzyszenia jest ponad
270 linii lotniczych. Łącznie odpowiadają one za ponad 80 proc.
światowego transportu lotniczego.
Na mocy porozumienia uczniowie nowego w ZSP1 w Tarnobrzegu kierunku kształcenia – Technika obsługi pasażerów
w przewozach lotniczych, morskich i lądowych będą mieli

AFA-CWA jest największym na świecie stowarzyszeniem zrzeszjącym stewardessy. Podczas spotkania
z wiceprzewodniczacą stowarzyszenia panią Deborą
Sutor – stewardessą z ponad 25-letnim stażem Beata
Furtak opowiedziała o planowanym w ZSP1 eksperymencie pedagogicznym polegającym na wprowadzeniu w szkole nowego kierunku kształecenia – technika

możliwość odbycia certyfikowanych kursów zgodnych ze
standardami określonymi poprzez międzynarodowe przepisy, co w konsekwencji ułatwi realizację praktyk zawodowych
u przewoźników lotniczych oraz na lotniskach. Dzięki temu
absolwenci nowo utworzonego kierunku opuszczą mury szkoły
wyposażeni w umiejętności i kwalifikacje znacząco zwiększające ich atrakcyjność na cechującym się dużą konkurencją
międzynarodowym rynku pracy.

Praktyki na promach
Na początku listopada ub.r. podpisano porozumienie o współpracy z Polską Żeglugą Bałtycką S.A. w Kołobrzegu. Współpraca
będzie polegała na umożliwieniu uczniom szkoły odbycie praktyk
zawodowych na statkach eksploatowanych pod znakiem Polferries.
Polska Żegluga Bałtycka obsługuje połączenia promowe pomiędzy
Polską, a Szwecją oraz Danią.
W ramach realizacji porozumienia w lipcu 2017 roku uczniowie
odbyli praktyki na promie Wawel (na zdjęciu) , kursującym z Gdańska
do Nynashamn.
ZSP nr 1 w Tarnobrzegu jest jedyną placówką w południowo-wschodniej Polsce, która podjęła współpracę z Polską Żeglugą Bałtycką.

obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich
i lądowych (stewardessa i steward lotniczy i morski) oraz
przedstawiła i omówiła opracowany w „Prymasówce”
program nauczania nowego kierunku.
Pomysł kształcenia pracowników obsługi pasażerów
w ZSP1 w Tarnobrzegu Debora Sutor oceniła bardzo
pozytywnie, twierdząc, że nabycie wiedzy teoretycznej,
jak i umiejętności praktycznych już na etapie szkoły
średniej, z pewnością ułatwi sprostanie wymaganiom
lotniczego rynku pracy. Wyraziła także bardzo pozytywną opinię na temat programu naucznia opracowanego
w naszej szkole.
Pani przewodnicząca opowiedziała także o tym, jak
wygląda praca stewardessy, jakie są jej poztywne strony
i jakim nieoczekiwanym sytuacjom należy sprostać na
pokładzie samolotu. Pani Sutor wyraziła swoje pełne poparcie przedstawionemu pomysłowi oraz zaoferowała
pomoc i wsparcie we wszelkich działaniach związanych
z kształceniem przyszłych stewardess i stewardów w naszym zespole szkół.
tyna.info.pl
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Ważna rzecz
– etykieta
Dnia 14 marca br. uczniowie naszej szkoły,
jako jedyni w regionie, wysłuchali wykładu
zatytułowanego „Etykieta dyplomatyczna”.
Wykład poprowadził ks. prof. dr hab. Jan
Zimny – wieloletni wykładowca Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, autor licznych publikacji dotyczących katechetyki, pedagogiki
oraz psychologii.
Młodzież tarnobrzeskiej „Prymasówki”
miała możliwość poznania norm zachowania,
zwyczajów i form towarzyskich (savoir-vivre).
Spotkanie dotyczyło przede wszystkim ogól-

20 maja 2017 roku druga grupa uczniów
ZSP1 wyjechała na dwutygodniową praktykę do Malagi w ramach projektu „Zagraniczne praktyki to lepsza przyszłość” realizowanego w ramach programu ERASMUS
+ współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej.
Uczestnikami projektu są uczniowie
z klas trzecich: technikum informatycznego
i fryzjerskiego. Opiekunami grupy zostały
Małgorzata Materkowska i Jolanta Smyrak-Adamczyk.
Informatycy odbywajli praktykę w firmie
Malagamicro, zajmującej się tworzeniem
stron internetowych i naprawą sprzętu
komputerowego. Natomiast uczennice
z technikum fryzjerskiego rozwijały swoje umiejętności w salonach Grupo Nebro
Academia Peluqueria i Lucia Martin. Poza
zdobywaniem doświadczenia zawodowego, uczniowie pogłębiali znajomość języka
angielskiego i hiszpańskiego oraz pozna-

Nasi w Maladze

li kulturę i zabytki południowej Hiszpanii.
Ogromną atrakcją okazała się wycieczka do
Grenady, której uroki zostały utrwalone na
licznych zdjęciach.

Wcześniej w Maladze praktyki odbywali
uczniowie klas trzecich technikum żywienia
i usług gastronomicznych z opiekunkami
Marzeną Woźniak i Danutą Zajczyk.

Konkursy, konkursy
Nasza szkoła jest aktywnym uczestnikiem różnego rodzaju międzyszkolnych konkursów przedmiotowych. Przywozimy z nich mnóstwo nagród.
Sami też takie konkursy organizujemy.
nych zagadnień związanych z protokołem
dyplomatycznym i miało na celu przybliżenie
młodzieży takich terminów jak precedencja
czy tytulatura, a także norm obowiązujących
w kontaktach urzędowych.
Uczniowie dowiedzieli się również, co oznaczają takie pojęcia jak zasada pierwszych wrażeń czy zasada wzajemności, zasada punktualności oraz zasada zdrowego rozsądku,
które okazują się bardzo przydatne, zarówno
w świecie zawodowym, jak i w codziennym
życiu. Sztuka dyplomacji jest także niezbędna
w kontaktach interpersonalnych, ponieważ
stanowi element kultury osobistej i wychowania młodego pokolenia.

Ruszyły kursy
W miniony weekend w ramach projektu SYNERGIA w naszej szkole odbyły się pierwsze
kursy dla uczniów i nauczycieli.
Uczniowie z klas gastronomicznych odbyli
szkolenie w zakresie carvingu, kuchnii molekularnej oraz szkolenie baristyczne i barmańskie.
Dla uczniów klas fryzjerskich przygotowano
zajęcia dotyczące zdobienia paznokci, depilacji i wykonywania makijażu okolicznościowego i codziennego. Natomiast młodzież uczą-

Tylko w minionym roku szkolnych w ZSP1 odbyły się trzy takie konkursy.
Pierwszym z nich był Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski pod hasłem „Wenecka
noc, wenecki bal”. W gronie 21 uczestników z 8 szkół Podkarpacia nasz uczennica Katarzyna Dul zajęła II miejsce.
W drugim konkursie – V Regionalnym Konkursie języka zawodowego angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego pod hasłem„Język + zawód = przyszłość” nasza
uczennica Olivia Wilk zajęła I miejsce w niemieckojęzycznej kategorii rywalizacji.
Także I miejsce zdobył w VI konkursie „Kreatywny kucharz” uczeń ZSP1
Przemysław Hajduk.
To jedynie mały wycinek osiągnięć naszej młodzieży.

Wizyta radcy
23 maja 2017 r. nasza placówka miała
zaszczyt gościć radcę Ambasady Węgierskiej
w Warszawie dr. Pal Attila Illes. Celem wizyty było nawiązanie bliskiej współpracy
naszej szkoły z placówkami zawodowymi
na Węgrzech.
Zaplanowano wymianę doświadczeń kulturalnych i edukacyjnych, omówiono projekt praktyk zawodowych naszych uczniów
w hotelach nad Balatonem i w pięknej stolicy Węgier- Budapeszcie. Pan radca zadeklarował pomoc przy nawiązaniu współpracy
ze szkołami i firmami.
Spotkanie dyplomaty z młodzieżą miało
bardzo interesujący przebieg. Uczniowie
byli zaciekawieni życiem na Węgrzech, polityką państwa, podatkami, bezrobociem,
a szczególnie językiem, kuchnią i kulturą

kraju. Ostatnim etapem pobytu było wspólne zdjęcie gościa, dyrektora z uczniami i
nauczycielami.
Następnym punktem wizyty radcy Ambasady Węgierskiej było spotkanie z prezydentem Tarnobrzega Grzegorzem Kiełbem w

Serce i zumba
W niedzielę, 13 listopada ub.r. uczniowie „Prymasówki” po raz
kolejny otworzyli serca dla pensjonariuszy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu. W tym dniu odbyła się w naszej
szkole akcja charytatywna, której celem była zbiórka na koncentrator tlenu dla ZPO zorganizowana przez Szkolny Klub Wolontariatu ZSP1 i Klub Fitneska.
ca się w technikum informatycznym mogła
uczestniczyć w szkoleniu odnośnie oprogramowania Cisco i Net 4.0. Nauczyciele naszej
szkoły odbyli kursy w zakresie koloryzacji włosów, kuchnii molekularnej oraz carvingu.
W ramach projektu 75 uczniów odbędzie
płatne staże u pracodawców, co umożliwi im
nabycie cennego doświadczenia zawodowego,
niezwykle pożądanego na współczesnym rynku pracy. Projekt SYNERGIA realizowany będzie
w „Prymasówce” do 2019 roku. Dzięki niemu
poprawi się wyposażenie pracowni gastronomicznej, informatycznej i fryzjerskiej. Ponadto
uczniowie oraz nauczyciele uzyskają możliwość
rozwijania umiejętności praktycznych oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych.
redakcja@tyna.info.pl

Tego dnia odbyły się wybory Miss i Mistera Szkoły, w trakcie
których kandydaci zaprezentowali się w strojach nieformalnych,
sportowych i wizytowych oraz udzielili krótkiej informacji o sobie.
Jury w składzie: Barbara Zych (szefowa ZPO w Tarnobrzegu – przewodnicząca Jury), dyrektor Marcin Pilarski, Edyta Siudak oraz ks.
Augustyn Łyko wyłoniło zwycięzców:

Dołącz do nas

celu nawiązania bliskiej współpracy samorządowej miasta Tarnobrzega z partnerskim
ośrodkiem na Węgrzech.
Inicjatywa dyrektora wpisuje się w projekt nawiązania współpracy ze szkołami
państw Grupy Wyszehradzkiej.

Miss Prymasówki – Patrycja Pająk z kl. 2TI
I Vice Miss Prymasówki – Maria Pełka z kl. 1TFI
II Vice Miss Prymasówki – Agata Ślęzak z kl. 2 TFR
Mister Prymasówki – Dawid Mikus z kl. 3TI
I Vice Mister Prymasówki – Kamil Wiącek z kl. 2 TI
II Vice Mister Prymasówki – Bartek Abramczyk z kl. 3 TI
Miss i Misterem publiczności zostali: Maria Pełka i Dawid Mikus.
Barbara Zych w ciepłych słowach podziękowała uczestnikom
za wzięcie udziału w akcji charytatywnej na rzecz ZPO i wręczyła
wszystkim nagrody. Dyrektor Marcin Pilarski wręczył nagrody dla
zwycięzców konkursu graficznego na najlepszy plakat promujący
tę akcję. Po południu rozpoczął się Charytatywny Maraton Zumby
prowadzony przez instruktorów Klubu Fitneska. Maraton cieszył
się dużym zainteresowaniem, wśród tańczących zumbę byli dorośli
w różnym wieku, a także dzieci.

– z nami osiągniesz sukces

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu
ul. Kopernika 49, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 823-31-51, 15 823-31-50

zsp1tarnobrzeg@poczta.onet.pl
sekretariat@zsp1.tarnobrzeg.pl

www.zsp1.tarnobrzeg.pl

