




Kierunki kształcenia





Technik Obsługi Pasażerów
w Przewozach Lotniczych, Morskich i Lądowych

Education, Profession, Travel, Future



Absolwenci nowego kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy na 

takich stanowiskach jak: steward/stewardessa statku, 

steward/stewardessa samolotu, steward/stewardessa pociągu, agent 

obsługi pasażerów w portach, lotniczych, morskich i na dworcach. 



Współpraca z Wyższą Szkołą Oficerską Sił 
Powietrznych w Dęblinie

Kontynuacja Nauki na Prestiżowej Uczelni



Współpraca z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT

Training, Skills, Experience, Job



KIERUNKI 
GASTRONOMICZNE

• Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
• Technik Technologii Żywności
• Technikum Kelner
• ZSZ Kucharz
• ZSZ Cukiernik
• ZSZ Piekarz



Uczniowie kierunków gastronomicznych zdobywają 
umiejętności związane z planowaniem i organizacją 
żywienia, estetycznym podaniem dań, prawidłową 

obsługą konsumenta. 



Pracownia



Obsługa uroczystości 
szkolnych i miejskich

Dzień Przedszkolaka MOSiR.

Obsługa kelnerska 

Warsztatów Zdrowia

Obsługa kelnerska - Dzień Niepodległości



Konkurs ‘Magiczny Stół’ Konkurs ‘Kreatywny Kucharz’

Organizacja i udział   
w szkolnych i miejskich 

konkursach



Warsztaty 

dla uczniów

Warsztaty – Kuchania Myśliwska 

z Grzegorzem Russakiem

Warsztaty carvingowe i kawowe



Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa Rimini, Włochy.



Po ukończeniu szkoły na jednym z kierunków 
gastronomicznych absolwent może podjąć pracę

m.in. jako menadżer ds. spraw gastronomii, technolog 
żywienia, kucharz, garmażer, kelner w zakładach 

gastronomicznych, przedsiębiorstwach produkujących 
żywność, laboratoriach, instytutach prowadzących 

analizę żywności.



Technik Usług Fryzjerskich

ZSZ Fryzjer



Pracownia



Obsługa uroczystości 
szkolnych i miejskich

Tarnobrzeski Dom Kultury

„Podziel się sercem, 

podziel się złotówką”

Dzień Dziecka MOSiR

Otrzęsiny klas pierwszych



Organizacja i udział   
w szkolnych i miejskich konkursach



Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa Rimini, Włochy



Współczesny fryzjer musi opanować techniki 
fryzjerskie, być otwarty na panujące trendy 

w technologii, kreatywny oraz mieć 
wyobraźnię.



Dzisiejszy rynek pracy stawia na 
wykształconych specjalistów w dziedzinie 

fryzjerstwa. Po ukończeniu szkoły uczniowie 
będą mogli odnaleźć się na wymagającym 

rynku pracy.



Technik Informatyk



Według Ministerstwa Pracy, zawody technika 
informatyka i technika telekomunikacji znajdują się

w czołówce zawodów o najwyższej dynamice wzrostu 
zapotrzebowania.



Nowoczesne
pracownie
informatyki



Konkursy 



Technik Informatyk i Technik Telekomunikacji to atrakcyjne, 
poszukiwane zawody na polskim

i europejskim rynku pracy. W procesie kształcenia uczeń 
będzie miał dostęp do nowoczesnych programów 

komputerowych w dobrze wyposażonych pracowniach 
informatycznych i multimedialnych.



Dni otwarte

Grafika komputerowa

Najnowszy sprzęt

Technik Organizacji Reklamy



Technik Organizacji Reklamy  przygotowuje do pracy
w działach reklamowych, przedsiębiorstwach,
w działach marketingu, biurach ogłoszeń oraz 

agencjach public relations.



Technik Obsługi Turystycznej



Pracownia



Wycieczki edukacyjne

Góry Piperzowe

Zakopane



Technik Obsługi Turystycznej  będzie przygotowany do 
wykonywania następujących zadań: obsługi klientów 
biur podróży, organizowania działalności turystycznej, 

planowania i przygotowania imprez oraz rozliczania 
usług turystycznych.



Technik Handlowiec
ZSZ Sprzedawca



Pracownia

Dni otwarte



Technik Handlowiec i ZSZ Sprzedawca należą do grupy zawodów 
usługowych, które kładą nacisk na relacje międzyludzkie. 

W zawodzie tym bardzo istotne jest kształtowanie odpowiednich 
postaw i nawykówtj. uczciwości, komunikatywności, 
odpowiedzialności, spostrzegawczości i rzetelności.



Szkoła kształci  wykwalifikowanych pracowników 
zgodnie z wymogami rynku. W czasie procesu edukacji 

uczniowie zapoznają się ze strukturą organizacji 
handlu oraz zasadami prowadzenia działalności 

handlowej. 



NOWOŚĆ!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA 
DOROSŁYCH – kształcenie w trybie 

zaocznym

BEZPŁATNE!



NOWOŚĆ!

POLICEALNE STUDIUM
Kształcenie w trybie zaocznym

BEZPŁATNE!

Technik Informatyk – 2 lata
Opiekun Medyczny 1 rok



NOWOŚĆ!
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI



Komisja przedmiotów
Humanistycznych• Działalność Komisji:

• - organizowanie uroczystości 
szkolnych, miejskich, środowiskowych

• - prowadzenie lekcji otwartych dla 
gimnazjalistów

• - konkursy: ortograficzny, wiedzy o 
Patronie szkoły, recytatorski, literacki

• -konkursy międzyszkolne: piosenki i 
pieśni patriotycznej, gra miejska,  
olimpiada Solidarności

• -porządkowanie grobów fundatorów  
szkoły oraz zmarłych nauczycieli

• -udział w kweście na stary 
miechociński cmentarz „Na Piaskach”

• -kółko teatralne

• -wykłady i referaty







Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Tarnobrzegu mają szansę odbycia atrakcyjnych 

praktyk zawodowych za granicą



Wyjazdy 
zagraniczne

Włochy

Belgia

Czechy



Języki obce w naszej szkole

•Język angielski

•Język niemiecki

•Język rosyjski



V Regionalny Konkurs 
„Język + zawód = przyszłość”



Projekty Unijne

Wyspy Kanaryjskie

Turcja Stambuł



Realizujemy projekty Unii Europejskiej

Międzynarodowe logo 
zaprojektowane przez ucznia 

naszej szkoły

SCUBA Comenius

„Europejskie praktyki zawodowe
uczniów ZSP 1 w Tarnobrzegu drogą do 

kariery”

Międzynarodowe logo 
zaprojektowane przez uczennicę 

naszej szkoły



Wspierają nas         

TARNOBRZEG



Współpracują z nami         



Partnerzy strategiczni         



Nad kształceniem czuwać będzie wykwalifikowana 
kadra pedagogiczna i trenerska. Uczniowie znajdą 

zrozumienie nauczycieli i wychowawców dla 
swoich pasji. Szkoła dysponuje nowoczesną halą 

sportową i siłownią
z zapleczem sanitarnym.



Hala Sportowa
Siłownia



Organizacja i udział w szkolnych 

i międzyszkolnych zawodach sportowych



Imprezy sportowe



Celem szkoły jest stworzenie uczniom optymalnych 
warunków umożliwiających łączenie treningów 

sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych.
Jest to najlepsze miejsce do nauki dla sportowców

z Tarnobrzega i okolic.



Multimedialne
klasy



Wyposażone 
pracownie



Działalność Samorządu         
Uczniowskiego         



Szkolny Klub Honorowych 

Dawców Krwi 

„Prymasówka”



Zlot Szkół 

Prymasowskich 
w Komańczy



SERDECZNIE ZAPRASZAMY
WIĘCEJ INFORMACJI NA 

STRONIE:
www.zsp1.tarnobrzeg.pl

tel. 15 823 31 51


