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I. AKTUALNA OFERTA EDUKACYJNA

1. Technikum dla młodzieży

Zawód

Nauka
trwa

Przedmioty
Języki obce
rozszerzone

Bezpłatne
zajęcia
dodatkowe

Kwalifikacje

Praca

Technik
4lata –
j.angielski
agrobiznesu ogólne
biologia
3,5roku zawodowe

j.angielski Z każdego
j.niemiecki przedmiotu
na życzenie
uczniów

R.3.Prowadzenie
produkcji
rolniczej
R.6. Organizacja
i prowadzenie
przedsiębiorstwa
w agrobiznesie

Firmy
zaopatrzeniowe,
produkcyjne,
przetwórcze
i usługowe.
Instytucje
agrotechniczne,
własny biznes.

Technik
4lata j.angielski
architektury ogólne
biologia
krajobrazu 3,5roku –
zawodowe

j.angielski Z każdego
j.niemiecki przedmiotu
na życzenie
uczniów

R.21.
Projektowanie,
urządzanie
i pielęgnacja
roślinnych
obiektów
architektury
krajobrazu
R.22.
Organizacja prac
związanych
z budową oraz
konserwacją
obiektów małej
architektury
krajobrazu

Firmy
projektowe,
budowlane
i architektury
zieleni.
Kwiaciarnie,
firmy
florystyczne,
szkółki leśne
i roślin
ozdobnych.
Własne
przedsiębiorstw
o architektury
zieleni.

Technik
technologii
żywności

4lata –
j.angielski
ogólne
biologia
3,5roku zawodowe

j.angielski Z każdego
j.niemiecki przedmiotu
na życzenie
uczniów

T.4. Produkcja
wyrobów
cukierniczych
T.16.
Organizacja
i nadzorowanie
produkcji
wyrobów
spożywczych

Cukiernie,
przedsiębiorstwa
i instytucje
zajmujące się
przetwórstwem
i
przechowywanie
m żywności oraz
analizą, kontrolą
i obrotem
żywności.

Technikum
weterynarii

4lata –
chemia
ogólne
bilogia
3,5roku –
zawodowe

j.angielski Z każdego
j.niemiecki przedmiotu
na życzenie
uczniów

R.9.
Prowadzenie
chowu, hodowli
i inseminacji
zwierząt.
R.10.
Wykonywanie

Lecznice
i gabinety
weterynaryjne,
certyfikacja
eksportowa,
własna firma
weterynaryjna,

czynności
zootechniczna
pomocniczych
i hodowlana.
z zakresu usług
weterynaryjnych
R.11.
Wykonywanie
czynności
pomocniczych
z zakresu
realizacji zadań
inspekcji
weterynaryjnej
Technik
logistyk

4lata –
j.angielski
ogólne
geografia
3,5roku –
zawodowe

j.angielski Z każdego
j.niemiecki przedmiotu
na życzenie
uczniów

A.30.
Organizacja
i monitorowanie
przepływu
zasobów
i informacji
w procesach
produkcji,
dystrybucji
i
magazynowania.
A.31.
Zarządzanie
środkami
technicznymi
podczas
realizacji
procesów
transportowych.
A.32.
Organizacja
i monitorowanie
przepływu
zasobów
i informacji
w jednostkach
organizacyjnych.

Przedsiębiorstw
a handlowe,
przemysłowe,
dystrybucyjne,
usługowe
i transportowospedycyjne.
Urzędy, szpitale,
wojsko,policja,
własna firma
logistyczna.

Technik
organizacji
reklamy

4lata –
j.angielski
ogólne
geografia
3,5roku zawodowe

j.angielski Z każdego
j.niemiecki przedmiotu
na życzenie
uczniów

A.26. Sprzedaż
produktów
i usług
reklamowych.
A.27.
Organizacja
i prowadzenie
kampanii
reklamowej.

Agencje
reklamowe,
zakłady
fotograficzne
działy promocji
i marketingu w
firmach, agencje
public relations,
badanie opinii,
studia
dziennikarskie
i graficzne.

Fototechnik 4lata –
j.angielski
ogólne
geografia
3,5roku –
zawodowe

j.angielski Z każdego
j.niemiecki przedmiotu
na życzenie
uczniów

A.20. Rejestracja
i obróbka obrazu.
A.25.
Wykonywanie
i realizacja
projektów
multimedialnych.

Zakłady
i laboratoria
fotograficzne,
firmy optyczne
i fotooptyczne,
laboratoria
przemysłowe
i
kryminalistyczn
e, przemysł
fotochemiczny
i
optoelektroniczn
y, telewizja,
wytwórnie
filmowe,
agencje
reklamowe.

Przyjmujemy też zgłoszenia w zawodach:
 technik ochrony środowiska
 technik turystyki (agroturystyka)
 technik spedycji
Szczegóły dotyczące ww. zawodów znajdują się na stronie www.tarce.powiat-jarocinski.pl lub
www.tarce.edu.pl w zakładce TECHNIKUM.

2. Zasadnicza szkoła zawodowa dla młodzieży
Zawód

Nauka
trwa

Języki obce

Zajęcia
dodatkowe

Kwalifikacje

Praca

Ogrodnik

3lata

j.angielski lub Z każdego
j.niemiecki
przedmiotu
na życzenie
uczniów

R.5. Zakładanie
i prowadzenie
upraw
ogrodniczych.

Zawód daje uprawnienia
do prowadzenie
własnych gospodarstw
rolnych, ogrodnictwo,
zielarstwo,
szkółkarstwo,
konserwacja terenów
zieleni.

Fotograf

3lata

j.angielski lub Z każdego
j.niemiecki
przedmiotu
na życzenie
uczniów

A.20.
Rejestracja
i obróbka
obrazu.

Pracownie
fotograficzne, hale
zdjęciowe, pracownie
reklamy
i dokumentacji.

Operator
maszyn i
urządzeń
przemysłu

3lata

j.angielski lub Z każdego
j.niemiecki
przedmiotu
na życzenie
uczniów

T.2. Produkcja
wyrobów
spożywczych
z wykorzystani

Przedsiębiorstwa
przetwórstwa
spożywczego, obsługa
maszyn i urządzeń.

spożywczego

em maszyn
i urządzeń.

3. Bezpłatne szkoły dla dorosłych – forma zaoczna, zajęcia co drugi weekend
3.1. Liceum ogólnokształcące
Podbudowa

Nauka trwa

Przedmioty
rozszerzone

Języki obce

Rezultat

Szkoła podstawowa 8- 3 lata
klasowa lub gimnazjum

geografia,
wiedza
o społeczeństwie

j.angielski
lub niemiecki
do wyboru

Wykształcenie
średnie
i ewentualnie matura

Zasadnicza szkoła
zawodowa dowolnego
typu 2 lub 3letnia

geografia,
wiedza o
społeczeństwie

j.angielski
lub j.niemiecki
do wyboru

Wykształcenie
średnie
i ewentualnie matura

2 lata

3.2 Szkoła policealna (na podbudowie szkoły średniej dowolnego typu (matura
niekonieczna))
Zawód
Technik
administracji

Nauka trwa Języki obce
Kwalifikacje
2 lata
j.angielski
A.68. Obsługa klienta
w jednostkach
administracji.
Technik
2lata
j.angielski
A.36. Prowadzenie
rachunkowości
rachunkowości.
A.65. Rozliczenie
wynagrodzeń
i danin publicznych.
Technik
1,5 roku
j.niemiecki Z.13. Zarządznie
bezpieczeństwa
bezpieczeństwem w
i higieny pracy
środowisku pracy.
Florysta
1 rok
j.niemiecki R.26. Wykonywanie
kompozycji
florystycznych.

Praca
Biura wszystkich firm, urzędy
i instytucje.
Działy księgowości
wszystkich firm
i instytucji.
Komórki i stanowiska bhp we
wszystkich firmach, urzędach i
instytucjach.
Kwiaciarnie, agencje
reklamowe, wytwórnie ozdób,
urządzanie wnętrz, obsługa
ślubów, pogrzebów itp.
Domy pomocy społecznej,
szpitale, firmy opiekuńcze
krajowe
i zagraniczne.

Opiekun
medyczny

1 rok

j.niemiecki

Z.4. Świadczenie
usług opiekuńczych
osobie chorej
i niesamodzielnej.

Opiekunka
dziecięca

2 lata

j. niemiecki

Z.11. Świadczenie
usług opiekuńczych
i wspomagających
rozwój dziecka.

Firmy wykonujące usługi
opieki nad dziećmi w kraju
i za granicą, żłobki,
przedszkola, domy małego
dziecka.

Opiekun osoby 2 lata
starszej

j. niemiecki

Z.7. Świadczenie
usług opiekuńczowspierających osobie
starszej.

Zakłady opiekuńczolecznicze, domy pomocy
społecznej, organizacje
i stowarzyszenia działające na
rzecz potrzebujących pomocy,

własna działalność
w kraju
i za granicą.
Przyjmujemy też zgłoszenia w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej – nauka trwa 2 lata
3.3 Kurs z kwalifikacją R.3. „Prowadzenie produkcji rolniczej” nadający według ARiMR
absolwentom minimum zasadniczej szkoły zawodowej w dowolnym zawodzie po zdaniu
egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, uprawnienia do prowadzenia
gospodarstw rolnych i korzystania z funduszy UE. Kurs zorganizowany w systemie
zaocznym będzie obejmował 44 godz. zajęć teoretycznych oraz 644 godz. praktyk
zawodowych. Będzie on trwał minimum 1 rok, ale nie dłużej niż 2 lata.

II REKRUTACJA

 Harmonogram – technikum i zasadnicza szkoła zawodowa
Termin
Od 11 maja do 2 czerwca w godz. 8:00 – 15:00
(pokój nr 10 lub 4)

Działania
Przyjmowanie dokumentów od gimnazjalistów
(kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych)

Kandydat może dokonać ewentualnych zmian
w wyborze szkoły lub zawodu i przynosi
dokumenty do ostatecznie wybranej szkoły
Od 26 czerwca do 30 czerwca, godz. 8:00 – 15:00 Gimnazjaliści składają oryginały lub kopie
świadectw i zaświadczeń z OKE
Do 24 czerwca godz. 15:00

3 lipca godz. 8:30

Ogłoszenie listy przyjętych.

3 lipca godz. 8:30

Zebranie uczniów i rodziców w Auli szkolnej
(parter)

Od 3 lipca do 7 lipca do godz. 13:00

Kandydaci, jeśli nie zrobili tego wczesniej,
dostarczają oryginały świadectw i zaświadczeń

8 lipca godz. 9:00

Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych do
szkoły i zebranie z uczniami i rodzicami, którzy
nie uczestniczyli w spotkaniu 3 lipca

8 lipca do 28 sierpnia

Rekrutacja uzupłniająca

 Harmonogram – szkoły dla dorosłych (liceum i szkoła policealna).
Termin
Do 28 sierpnia

Działania
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów.
Możliwe jest wcześniejsze zamknięcie przyjęć
dokumentów, jeśli plan naboru będzie w pełni
wykonany – o przyjęciu decyduje bowiem
kolejność zgłoszeń

29 sierpnia godz. 13:00

Ogłoszenie listy przyjętych

Wrzesień – pierwszy dzień zajęć godz. 8:00

Konferencja organizacyjna dla wszystkich
słuchaczy

 Kryteria przyjęć.
3.1. Do technikum dla młodzieży
Decyduje ilość punktów, której minimalna granica nie jest ustalona. Przy braku miejsc w jakimś
zawodzie, kandydatom z najmniejszą ilością pukntów zaproponujemy naukę w innym zawodzie,
w miarę wolnych miejsc.

Lp.
1.
2.
3.
4.

5.

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na
punkty
Liczbowo określona ocena z języka
polskiego x2
Liczbowo określona ocena z biologii,
informatyki, geografii x2
Świadectwo z wyróżnieniem
Konkursy przedmiotowe organizowane
przez Kuratorium Oświaty- maksymalnie 2
przedmioty po 12pkt.
Za osiągnięcia inne niż zapisane w poz.6
a) sportowe:
- na szczeblu ogólnopolskim
- na szczeblu wojewódzkim
- na szczeblu powiatowym
b) artystyczne:
- na szczeblu ogólnopolskim
- na szczeblu wojewódzkim
- na szczeblu powiatowym
c) konkursy wiedzy:
- na szczeblu ogólnopolskim
- na szczeblu wojewódzkim
- na szczeblu powiatowym

7.

max 36
8

max 24

8pkt.
6pkt.
3pkt.

8pkt.
6pkt.
3pkt.

Aktywność kandydata na rzecz innych
ludzi lub środowiska szkolnego(zwłaszcza
wolontariat)
Egzamin gimnazjalny:
a) „część humanistyczna”
- j.polski (max 20pkt)

max 12

8pkt.
6pkt.
3pkt.

Uwaga: Do punktacji wlicza się nie więcej
niż dwa osiągnięcia w danym konkursie,
dyscyplinie tylko raz.
6.

Punktacja

max 16

max 4

max 40

Łącznie poz. 1-8

Max 100

- historia i wiedza o społeczeństwie
(max 20pkt)
b) „część matematyczno-przyrodnicza”
- matematyka (max 20pkt)
- przedmioty przyrodnicze (max 20pkt)
c) „część z języka obcego nowożytnego –
poziom podstawowy” (max 20pkt)
8.

max 100
max 40

max 20

Maksymalna liczba punktów możliwych do
uzyskania przez kandydata

200

3.2. Zasady postępowania rekrutacyjnego do technikum:
a) W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się przeliczanie ocen
i szczególnych osiągnięć na punkty zgodnie z odrębnymi przepisami.
b) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego,

w drugim etapie tego postępowania przyjmuje się kandydatów

z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze
względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
c) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, w trzecim etapie brane są pod uwagę łącznie kryteria:
 wielodzietność rodziny kandydata,
 niepełnosprawność kandydata,
 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 objecie kandydata pieczą zastępczą
Powyższe, poszczególne kryteria mają jednakową wartość.
d) Dyrektor nie może odmówić przyjęcia ucznia, który ukończył gimnazjum i jest laureatem
lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz wybrał konkretną szkołę. Tacy uczniowie są
przyjmowani bez rekrutacji.
e) Postępowanie w pełnym zakresie przeprowadza się tylko wtedy, gdy zgłosi się więcej
kandydatów niż jest wolnych miejsc.
f) Do podania o przyjęcie do szkoły kandydaci i ich rodzice lub opiekunowie powinni załączyć
w odpowiednim czasie następujące dokumenty:
 dwie fotografie (z imieniem i nazwiskiem na odwrocie),
 świadectwo ukończenia gimnazjum,

 poza wyjątkami – zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu,
 ewentualnie inne dokumenty określone w art. 20 t ust.2 ustawy o systemie oświaty z 6
grudnia 2013 r
g) Kandydatów do klas pierwszych technikum kwalifikuje szkolna komisja rekrutacyjna,
zwana dalej komisją, którą powołuje dyrektor.
h) O zakwalifikowaniu (przyjęciu) do szkoły zawiadamia się kandydatów poprzez
wywieszenie w szkole listy zakwalifikowanych (przyjętych) uczniów w kolejności
alfabetycznej.
i) Jeśli liczba kandydatów przekracza liczbę zakwalifikowanych (przyjętych) podaje się też
alfabetycznie listę niezakwalifikowanych (nieprzyjętych). W takim przypadku pod listą
należy podać najniższą liczbę punktów uprawniającą do zakwalifikowania (przyjęcia).
j) Jeśli liczba zakwalifikowanych jest mniejsza od liczby miejsc, pod listą należy podać
informację o liczbie wolnych miejsc.
k) Odwołania od decyzji dotyczącej listy zakwalifikowanych (przyjętych) mogą być zgłaszane
Komisji w terminie 7 dni od wywieszenia listy.
l) Komisja powinna sporządzić pisemne uzasadnienie odmowy zakwalifikowania (przyjęcia)
w terminie 5 dni i przekazać informację rodzicom kandydata.
m) Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rodzice mogą w terminie 7 dni wnieść odwołanie
do dyrektora, który ostatecznie rozstrzyga sprawę w terminie 7 dni.
3.3. Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani są wszyscy kandydaci, którzy złożą
dokumenty. W przypadku braku możliwości przyjęcia na wybrany kierunek- zaproponujemy inny w
ZSZ lub Technikum w miarę wolnych miejsc.
3.4. Do szkół dla dorosłych ( Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna) przyjmujemy do 42
kandydatów w każdym oddziale według kolejności zgłoszeń. W przypadku braku możliwości
przyjęcia na wybrany kierunek w szkole policealnej-zaproponujemy inny w miarę wolnych miejsc.
III BAZA SZKOŁY
 sale lekcyjne – wyposażone w stanowisko z komputerem, rzutnikiem multimedialnym
i ekranem oraz dostępem do Internetu,
 dobrze wyposażone, z dostępem do Internetu pracownie i warsztaty do zawodów:
- technik agrobiznesu,
- technik architektury krajobrazu i ogrodnik,

- technik organizacji reklamy, fototechnik i fotograf,
- technik weterynari(laboratorium analityczne, prosektorium, pracownia anatomiczna),
- technik technologii i żywności,
- technik logistyk,
- technik administracji i rachunkowości,
- technik bhp,
- florysta,
- opiekun medyczny, opiekunka dziecięca i opiekun osoby starszej:
 pracownie komputerowe, w których wiedziolono 6 stanowisk z nowymi, bogato
wyposażonymi komputerami do ćwiczeń graficznych i przeprowadzania egzaminów,
 biblioteka i czytelnia z centrum multimedialnym,
 gabinet pielęgniarki szkolnej,
 gabinet psychologa,
 szatnie,
 szafki dla każdego ucznia,
 nowa sala gimnastyczna,
 siłownia,
 boisko wielofunkcyjne,
 boisko trawiaste,
 wydzielone boisko do siatkówki,
 przy szkole sklep spożywczy z artykułami szkolnymi.
IV ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
 w miarę potrzeb z każdego przedmiotu, zwłaszcza dla uczniów słabszych, na wniosek
uczniów, rodziców lub wychowawców,
 przygotowujące do matury,
 przygotowujące do egzaminów zawodowych,
 koła zainteresowań,
 kursy na prawo jazdy, wózki widłowe, koparko-ładowarki, kombajny i inne w miarę
potrzeb,
 chór szkolny,
 zajęcia sportowe na siłowni,
 bezpłatne obozy sportowe w Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich ( Łężeczki, Mielno,
Karpacz),
 nauka jazdy na nartach (Karpacz).

V OSIĄGNIĘCIA ZSP-B W TARCACH
 wprowadzanie wciąż nowych kierunków i podejmowanie innych działań, by absolwenci
szkoły nie byli bezrobotni,
 podejmowanie przez nauczycieli bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, by słabsi uczniowie
także mieli możliwość ukończenia szkoły,
 bardzo dobre i wyniki egzaminów przeprowadzanych przez OKE,
 dynamiczny rozwój szkoły-potrojenie liczby uczniów i słuchaczy w ostatnich kilku latach
i równolegle zwiększanie ilości pracowni oraz ich wyposażenia,
 bardzo dobre wyniki sztangistów, także na szczeblu krajowym,
 nawiązanie współpracy z Klubem Sportowym Opalenica, ktory funduje obozy sportowe
w Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich oraz corocznie studia dla najlepszego sztangisty,
 nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Szkoleniowym Deula w Nienburgu (Dolna Saksonia)
oraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Hannoverze, co zaowocowało możliwością
odbywania

przez naszą młodzież płatnych praktyk zawodowych w Niemczech oraz

wyjazdów studyjnych nauczycieli w celu poszerzenia kwalifikacji zawodowych,
 nawiązanie

współpracy

przez

przyszkolne

Stowarzyszenie

Edukacyjne

Eureka

z Organizacją Młodzieżową BBL w Niemiczech, która pozwala na coroczną wymianę
młodzieży(corocznie po dwa spotkania w Niemczech i w Polsce, po 20 osób przez Polsko -

Niemiecką Wymianę Młodzieży w Poczdamie,
 corocznie wysokie lokaty młodzieży w specjalistycznych konkursach m.in. "BHP
w gospodarce żywnościowej" Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym

oraz Młodzi

Wiedzą o Funduszach, Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
 pozyskiwanie środków z UE na wyrównanie szans edukacyjnych, zakup specjalistycznego
sprzętu dydaktycznego, przebudowę sali gimnastycznej i termomodernizację budynku
szkolnego, a także na kursy grafiki komputerowej, technik pamięciowych, e-learning.

VI
INN
E
AT
UT
Y
SZ
KOŁY
 ładne położenie przy parku leśnym,
 nauka na jedną zmianę,
 nowoczesne kierunki kształcenia, których nie ma w żadnej innej szkole,
 jedyna taka w Polsce nazwa szkoły w pełni oddająca jej działalność,
 prawo jazdy za darmo,
 możliwość uzyskania uprawnień do prowadzenia gospodarstw i korzystania z funduszy UE,
 dostosowanie rozpoczęcia pierwszych i zakończenia ostatnich lekcji do przyjazdów
i odjazdów autobusów, które dowożą młodzież pod teren szkoły,
 specjalny bezpośredni autobus z Żerkowa,
 dobra atmosfera i pełne bezpieczeństwo,

VII UCZNIOWIE, PRACODAWCY I DYREKTOR O SZKOLE
 Klaudia Mieloszyk - uczennica III kasy technikum architektury krajobrazu – "Mam dużo
możliwości wykazania się, a moje starania są zauważane i wynagradzane. Uzyskałam już
wzorową ocenę zachowania i średnią ocen znacznie wyższą niż w gimnazjujm. Mam też
pomysł na własną działalność gospodarczą. Wkrótce będę uczęszczała na bezpłatny kurs
prawa jazdy".
 Eryk Szymoniak - uczeń IV klasy technikum agrobiznesu – "Zdobywana wiedza pozwala mi
na uzyskiwanie lepszych wyników w gospodarstwie. Bezpłatnie zdobyłem prawo jazdy na
samochód, w wakacje byłem na praktykach w Niemczech, gdzie "doszlifowałem"
znajomość języka, poznałem nowe technologie, zarobiłem na czysto ponad 3 tys. zł i być
może będę tam wyjeżdżał do pracy w kolejnych latach".
 Elżbieta Rasińska – właścicielka Restauracji Camea w Jarocinie – „W Tarcach uczyli się
obaj moi synowie. Podoba im się ta szkoła, bo prowadząc dodatkowe zajęcia pozwala
każdemu zdobyć zawód i średnie wykształcenie, a panująca tam życzliwa, rodzinna
atmosfera udziela się wszystkim podopiecznym. Szkoła uczy jak żyć, a nie tylko co umieć.
Jestem też bardzo zadowolna z praktykantów, których corocznie z tej szkoły przyjmuję".
 Jacek Gauza – właściciel firmy transportowej w Jarocinie "Córka ukończyła z bardzo
dobrymi wynikami technikum o kierunku kształcenia technik logistyk w Tarcach. Aktualnie
sama prowadzi działalność gospodarczą. Współpracuje cały czas ze szkołą w Tarcami.
Kształcę praktykantów, bo to dobra, ułożona młodzież".
 Sławomir Adamiak – dyrektor ZSP-B w Tarcach: "Naszym głównym celem jest tak działać,
by nie kształcić bezrobotnych i dać szansę także tym słabszym uczniom. Ważne jest też, by
wszyscy pracownicy szkoły tworzyli dobrą atmosferę i traktowali uczniów jak swoje córki
i synów. Dokładamy wielu starań do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa naszych uczniów
a także absolwentów poprzez monitoring szkolny, dyżury nauczycieli w czasie każdej

przerwy na wszystkich korytarzach, a także przed szkołą, coroczne seminaria bhp
prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy oraz wprowadzenie w pierwszych klasach
przedmiotu "Bezpieczeństwo i higiena pracy". Pragniemy, by absolwenci nie tylko odnaleźli
się na rynku pracy, ale także podejmowali studia i zakładali własną działalność
gospodarczą”.

