NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
1. W jakich godzinach odbywają się lekcje?
Zajęcia są realizowane w godzinach 8:00 – 15:00.
2. Czy szkoła zapewnia praktyki?
Tak. Szkoła zapewnia praktyczną naukę zawodu wszystkim uczniom w pracowniach
warsztatów szkolnych (budownictwo, mechanika, gastronomia, turystyka). Uczniowie młodociani pracownicy realizują praktykę zawodową u pracodawcy.
3. Czy w szkole uczniowie mają dostęp do bezpłatnego Internetu?
Tak, uczniowie mają dostęp do bezpłatnego, nieograniczonego wi-fi.
4. Jakie jest wyposażenie szkoły oraz pracowni zajęć praktycznych?
Szkoła, w ciągu ostatnich trzech lat została znacznie doposażona.
Realizacja wielu projektów unijnych przyczynia się m. in. do wzbogacenia szkoły w liczne
pomoce dydaktyczne oraz nowoczesne wyposażenie. Projekty „Mistrzowie w zawodzie II”
oraz „Modernizacja kształcenia zawodowego” umożliwiły doposażyć szkołę za kwotę ponad
480 tys. zł. Dzięki projektom „Mój rozwój – moja przyszłość II”, „Zdalna szkoła”, „Z wiedzą
start w życie” pozyskano wyposażenie za kwotę ponad 220 tys. zł. Program „Aktywna tablica
- 2021” ułatwił zakup interaktywnych monitorów dotykowych za kwotę 35 tys. zł.
Dzięki termomodernizacji obiektów warsztatów, nastąpiła nie tylko poprawa efektywności
energetycznej budynków ale również estetyka oraz warunki nauki. Ciągłe doposażenie
poszczególnych pracowni zawodowych, również z środków „własnych” (m. in.: system do
diagnostyki pojazdów TEXA, piec konwekcyjno - parowy, tokarko - frezarka, podnośnik
nożycowy) sprawia, że zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach nie odbiegających od
standardów nowoczesnych przedsiębiorstw.
4. Czy istnieje podział oddziałów na grupy?
Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podział na grupy jest uzależniony od liczby
uczniów w oddziale (klasie). Zajęcia z: języków obcych, informatyki, wychowania fizycznego,
części przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych mogą być realizowane w mniejszych
grupach.
5. Czy w szkole istnieje możliwość zjedzenia ciepłego posiłku?
Tak, jest tak możliwość.
6. Czy szkoła zapewnie dowóz uczniów do szkoły?
Nie. Szkoła nie zapewnie uczniom dowozu.

7. Czy uczniowie mają możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych
(nieobjętych programem nauczania)?
Tak. W ramach realizowanego projektu „Mistrzowie w Zawodzie II” uczniowie mają
możliwość uczestnictwa w szeregu kursach.
W ramach branży turystyczno – gastronomicznej są to kursy zawodowe: obsługi kasy fiskalnej,
kuchnie świata, carvingu, kelnerski z flambirowaniem, cukierniczy, barmański, baristy,
animatora czasu wolnego, pilota wycieczek, kurs rezydenta turystycznego.
W ramach branży budowlanej: kurs spawania MIG/MAG, AutoCAD, kurs zbrojarz, brukarz,
robót posadzkarsko-okładzinowych, wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym
napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą
obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, kurs operatora koparko-ładowarki, (wszystkie w III
klasie uprawnień). W ramach projektu uczeń może również ukończyć kurs prawa jazdy kat B.
Zajęcia projektowe odbywają się poza tygodniowym planem nauczania, są prowadzone przez
wykwalifikowane osoby (nie zawsze przez pracowników szkoły). Kończą się otrzymaniem
dokumentu potwierdzającego ukończenie stosownego kursu lub uzyskania uprawnień.
Szkoła dysponuje wyposażeniem w wysokiej klasy pomoce dydaktyczne pozyskane
z projektów unijnych (pracownia gastronomiczna, mechaniczna, diagnostyki pojazdów,
budowlana, projektowania AutoCad). Każda sala lekcyjna ma dostęp do Internetu oraz
nowoczesnego projektora.
8. Jakie są wyniki egzaminów zewnętrznych uczniów ZSP?
Zarówno poziom zdawalności oraz średnie wyniki egzaminów zawodowych z poszczególnych
kwalifikacji są zadowalające. Średnie wyniki na świadectwach OKE plasują naszych uczniów
powyżej średniej krajowej. Odzwierciedleniem poziomu efektywności nauczania jest wysoki
odsetek absolwentów znajdujących pracę lub kontynuujących edukację na wyższych
uczelniach.
Uczniowie są laureatami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Olimpiady Wiedzy
o Turystyce, Turnieju Najlepszy Mechanik w Kraju, Matura na 100%.
9. Jakie są warunki przyjęcia do szkoły?
Kandydaci starający się o przyjęcie do klasy pierwszej logują się na stronie
https://malopolska.edu.com.pl/kandydat we wskazanym co roku terminie, a następnie składają
wydrukowany wniosek w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie warunków koniecznych i dodatkowych kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Nabór do szkół średnich prowadzony jest na podstawie zsumowanych kryteriów punktowych.
Brane są pod uwagę:
1) Liczba punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: języka
polskiego, języka angielskiego, matematyki lub fizyki (wyższa ocena), informatyki,
zgodnie z regulaminem.
2) Liczba punktów uzyskanych na egzaminie po szkole podstawowej.
3) Liczba punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
4) Liczba punktów za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej.
Przy rekrutacji obowiązują badania lekarza medycyny pracy. Wymagane jest zaświadczenie
o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie. Badania dla kandydatów są bezpłatne,
a skierowanie wydaje szkoła.

10. Czy warto wybrać Liceum?
Liceum zawsze stanowiło o silnej pozycji naszej szkoły - od lat w badaniach edukacyjnej
wartości dodanej (EWD) jesteśmy liderem w powiecie tarnowskim jako szkoła o wysokich
wynikach maturalnych i wysokiej efektywności nauczania. Uczniowie Liceum są adresatami
m. in. warsztatów w ramach „Szkoły Lusławickiej” organizowane przez Krajowy Fundusz
na Rzecz Dzieci w ECMKP w Lusławicach. Są to zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności
pod okiem wybitnych dydaktyków reprezentujących takie uczelnie wyższe jak: UW, UMK
w Toruniu, PAN.
Dzięki współpracy z Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego przy Wydziale
Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzone są zajęcia z doktorantami kształtujące
umiejętność wysokiej sprawności językowej (np. retoryka, debata), przygotowujące do
świadomego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze, życiu publicznym oraz skłaniające
do refleksji nad miejscem wartości.
Uczniowie Liceum uczestniczą również w zajęciach w ramach Małopolskiej Chmury
Edukacyjnej.
Wszystkim uczniom gwarantujemy przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka
angielskiego na poziomie dwujęzycznym, możliwość udziału w wycieczkach i wymianach
międzynarodowych (szkoła partnerska w Bad Segeberg), możliwość rozwoju sportowego,
wyjazdów do kina, teatru, muzeum i oczywiście zawsze przyjazną atmosferę. 
11. Czy w szkole jest bezpiecznie?
Uczniowie znajdują się pod opieką nauczycieli podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych.
Szkoła posiada monitoring wizyjny w budynkach i na terenie szkoły, zmodernizowany w 2020
r. Uczniowie odbywają szkolenia z zakresu bhp i pierwszej pomocy. W szkole znajduje się
gabinet pielęgniarki.
12. Czy szkoła jest dostępna dla osób niepełnosprawnych?
Szkoła nie posiada barier architektonicznych. W marcu 2022 roku w budynku oddano do użytku
nowoczesną windę dla osób niepełnosprawnych.

