


Szkoła została założona  

w 1899 roku przez 

Wydział Krajowy we 

Lwowie w porozumieniu  

z byłą Radą Szkolną 

Krajową za staraniem 

Wydziału Rady 

Powiatowej 

Nasza szkoła  
to 113 lat tradycji 



Od 2004 roku 
szkoła mieści się 
w nowoczesnym 
budynku 

a obecnie nowoczesność 



Biblioteka i sale lekcyjne są 
doskonale wyposażone co 

sprawia, że nauka w nich staje 
się przyjemnością 



A tężyznę fizyczną możesz 
kształtować na 
nowoczesnej sali 
gimnastycznej 

oraz na siłowni 



A gdy padniesz.... 

... powstań – szkolna kawiarenka zaprasza  



W 4-letnim Technikum nasza szkoła kształci w zawodach: 

• Technik Ekonomista 

•  Technik Handlowiec 

• Technik Informatyk 

• Technikum Obsługi Turystycznej 

• Technik Organizacji Reklamy 

• Technik Technologii Żywności 

• Technik Usług Fryzjerskich 

• Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych 

• Technik Logistyk (kierunek otwarty w tym roku) 

• Kelner 



W 3 letniej Zasadniczej Szkole  Zawodowej nasza szkoła 
kształci w zawodach: 

• Fryzjer 

• Kucharz 

• Sprzedawca 

• Piekarz 

• Stolarz 

• Cukiernik 

• Fotograf 

 

 



Aby być fachowcem idziesz na 
praktyki, popracujesz trochę 
będziesz mieć wyniki. 

 

Uczniowie na praktyce: w szkolnych warsztatach 
gastronomicznych, ośrodku wczasowym „Kozioł” na Mazurach 

oraz w sklepie. 
 



Chcemy dzielić się tym co umiemy.  

Szkoła nasza angażuje się w różnego 
rodzaju akcje i imprezy okolicznościowe 
min. 
 
- Obsługa i przygotowanie potraw na 

tarnobrzeskie uroczystości Prezydentury 
Polski w Unii Europejskiej; 

 
- Pokaz mody fryzjerskiej i makijażu 

podczas     akcji „Podziel się sercem”; 
 

- Coroczne oddawanie krwi przez 
członków Klubu Krwiodawstwa; 
 
 
 
 



„Ciężką pracą....”- 
czyli nasze sukcesy 

- II miejsce w Podkarpackim Konkursie Upięć 
Adeptów Fryzjerstwa 2010 rok 
 

- Nagroda publiczności za najlepsze nakrycie 
stołu w Krakowie w 2011 roku 
 

- I miejsce dla najlepszego sprzedawcy          
w konkursie w Stalowej Woli w 2011 roku 
 

- II miejsce w konkursie gastronomicznym    
w Krakowie  w 2012 roku 
 

- II i III miejsce w konkursie „Kreatywny 
Kucharz” w Tarnobrzegu w 2012 roku 
 



„Polak, Węgier dwa bratanki....” 

Niestety nie z Węgrami lecz Turcją, Niemcami, 
Belgią i Czechami. 
W ramach programu Comenius nasza szkoła bierze 
udział we wspólnie opracowanym projekcie             
o nazwie SCUBA . Umożliwi on uczniom nawiązanie 
kontaktów z nauczycielami i rówieśnikami ze szkół 
partnerskich, naukę języka angielskiego, 
promowanie własnego kraju i kultury zagranicą.  



Jest czas na refleksje... 

W naszej szkole działa „Kawiarenka literacka”, 
gdzie pod czujnym okiem pań polonistek 
tworzone są inscenizacje, które świetnią 
niejedną uroczystość Tarnobrzega. 



...jest czas na zabawę... 



...zawsze jeszcze można ruszyć na 
wyprawę. 

Orgaznizowane są przez nauczycieli 
wycieczki na spektakle, do kina w góry. 

Bieszczady - Chrewt 

Przemyśl 

Lodowisko w Dębicy 



Więcej informacji o tym co się dzieje  w naszej 
szkole  i sposobie rekrutacji znajdziesz na stronie 

zsp1.tarnobrzeg.pl 



Jeśli zechcesz zwiedzić naszą 
szkołę zapraszamy 3 kwietnia na 

dni otwarte. Przewidziane są 
ciekawe prezentacje i drobne 

upominki. 




