ЗОШ району Тарновські Гори(Powiatu Tarnogórskiego) для молоді 15-20 років.


















ЗОШ імені Стефанії Семполовської в Тарновських Горах, вул. Opolska 28
www.sempa.pl e-mail:sekretariat@sempa.pl тел.32 285 28 45
(Загальноосвітня школа. Закінчення школи дозволяє отримати атестат про
закінчення середньої школи та почати навчання за різними напрямками)
ЗОШ імені Станіслава Сташича в Тарновських Горах,вул.Piłsudskiego 1
www.lostaszic.pl e-mail: lostaszic@wp.pl телефон: 32 285 29 41
(Загальноосвітня школа. Закінчення школи дозволяє отримати атестат про
закінчення середньої школи та почати навчання за різними напрямками)
Комплекс хіміко-медичних та загальноосвітніх шкіл ім. Марії Склодовської –Кюрі в
Тарновських Горах, вул.Opolska 26
www.chemiktg.pl e-mail: zschmio@o2.pl телефон: 32 285 52 34
(Можна здобути освіту за професіями: технік-аналітик з кримінології, технікортопед з фізіотерапією, ветеринар з терапією для собак, медичний опікун)
Комплекс технічних і загальноосвітніх шкіл у Тарновських Горах,вул.Sienkiewicza 23
www.mechanik.civ.pl e-mail:direct@mechaniktg.pl тел. 32 285 28 57
(Можна здобути освіту за професіями: технік- електронік,IT-технік,
Технік–механік ,технік- мехатронік,технік-програміст)
Економічно- комерційнийнавчальний центр у Тарновських Горах, вул.Sobieskiego 5
www.ekonomiktg.edupage.org e-mail: zsetg@poczta.onet.pl тел. 32 285 29 28
(Можна здобути освіту за професіями: технік- економіст,технік-комерсант, технікрекламник, технік- експедитор)
Коплекс шкіл готельно-ресторанної справи в Тарновських Горах вул.Miarki 17
www.zsghtg.pl e-mail:zsghtg@poczta.onet.pl тел.32 285 38 61
(Навчає в професіях:технік готельної справи, технік організації туризму, технік
харчування і послуг гастрономічних, кухар, пекар, кондитер, переробка м’яса,
офіціант)
Комплекс художньо-проектних шкіл в Тарновських Горах вул.Legionów 35
www.zsap.art.pl e-mail:sekretariat@zsap.info тел. 32 285 40 87
(Освіта в професіях:мистецтво:спеціалізація-аранжування дизайн інтер'єру та
спеціалізація- художня фотографія, техніка індустрії моди, технік графіки і
цифрового друку, технік спеціаліст)
Багатопрофільний комплекс шкіл в Тарновських Горах вул. Sienkiewicza 6
www.wzstg.pl e-mail:wzstg@poczta.onet.pl тел. 32 285 25 37
(Навчання в професіях: технік автомобільних транспортів, технік фотографії та
мультимедійних технологій, автомеханік і перукар)
Комплекс будівельно- архітектурних шкіл в Тарновських Горах вул.Okrzei 3
www.budowlanka.tgory.pl e-mail: techbud@interia.pl тел. 32 285 28 24
(Навчає в професіях: техніка будівництва- інновації: 3D- моделювання або інновації:
внутрішня архітектура, монтажбудівель та оздоблювальних робіт в будівництві,
тесляр, бетонщик – зброяр каменяр-штукатур, покрівельник, монтажник мережі
та сантехніка)









Комплекс технічно-сервісних шкіл ім.JanaPawłaII в Тарновських Горах вул.Pokoju 14
http://www.zstu.tg.edu.pl/ e-mail: sekretariat@zstu.tg.edu.pl тел. 32 719 11 58
(Навчає в професіях: техніклогістик, технік залізничного транспорту, філія
підготовки військових, клас поліцейський, прикордонний клас)
Технікум номер 13 в Radzionkowie вул.ZofiiNałkowskiej 2
www.zste.pl e-mail: sekretariat@zste.pl тел. 32 289 05 52
(Навчає професій: технік-електрик, технік готельної справи, методи експлуатації
портів і терміналів- угода з аеропортом в місті Pyrzowice)
Спеціальні школи:
Спеціальний навчально-виховний центр в Тарновських Горах вул. Strzelców
Bytomskich 7
www.soswtg.pl e-mail: soswtg@neostrada.pl тел. 32 285 28 93
(Завданням школи є підготовка до самостійності в дорослому житті через
оснащення учнів в теоретичні знання та практичні навички, дозволяє досягнути
максимальної незалежності життя і, в міру можливості, працювати)
Комплекс спеціальних шкіл в місті Radzionków вул.Zofii Nałkowskiej 2
www.zss.radzionkow.pl e-mail: zsradzionkow@op.pl тел. 32 286 62 50
(Завданням школи є підготовка до самостійності в дорослому житті через
оснащення учнів в теоретичні знання та практичні навички, дозволяє досягнути
максимальної незалежності життя і, в міру можливості, працювати)

