I Szkoła

Szkoła istnieje od 1.09.1998r.

1. Pełna nazwa szkoły

I Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SOP (INLO)
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SOP (NLO)
Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych SOP (NPSZ)
2. Aktualny adres
33-100 Tarnów, ul. Brodzińskiego 9
3. Numery telefonów, faksów, adres mailowy, stronę www
Telefon/fax (014)6275055
(014)3218316 wew. 29
608369883
adres meilowy i strony szkoły i stowarzyszenia
Stowarzyszenia: sop@zso.tarnow.pl
www.sop.tarnow.prv.pl
Szkoły:
nlo@zso.tarnow.pl
www.1nlo.zso.tarnow.pl
4. Prowadzone kierunki (zawody) i typy szkół
I NLO – liceum uzupełniające 2-letnie na podbudowie szkoły zasadniczej
NLO – liceum ogólnokształcące 3-letnie na podbudowie gimnazjum
NPSZ – zawody:
asystent osoby niepełnosprawnej – 1 rok
opiekunka środowiskowa
- 1 rok
opiekun w domu pomocy społecznej – 2 lata
5. Nazwa organu prowadzącego szkoły, nazwisko osoby kierującej
szkołą
Organ prowadzący szkołę
Oddział w Tarnowie Stowarzyszenia Oświatowców Polskich
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny
Małopolski Kurator Oświaty
Osoba kierująca szkołą
mgr inż. Ludwika Gawron
6. Informacje o naborze na rok szkolny 2007/2008
Na rok szkolny 2007/2008 prowadzony będzie nabór do
• liceum ogólnokształcącego - 3 letniego
• liceum uzupełniającego – 2 letniego
• policealnego studium
7. Inne informacje
Szkoła wyróżnia się :
• wysokimi wynikami egzaminu maturalnego
• bardzo dobrą organizacją
• pozytywnymi efektami w kształtowaniu kultury osobistej słuchaczy

wprowadzeniu stypendium naukowego z którego korzysta 32% słuchaczy
miłą, przyjemną atmosferą pracy
organizacją wycieczek dydaktyczno – turystycznych i spotkań
świątecznych w których uczestniczą nauczyciele, słuchacze, absolwenci.
• wzorową współpracą z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i
Technicznych im. Jana Szczepanika
•
•
•

II Stowarzyszenie
1. Powstanie formalne Oddziału SOP w Tarnowie nastąpiło 21.11.1997r. na
podstawie Uchwały ZG SOP z dn. 24.10.1997r.
Prezesem Oddziału od początku jego powstania jest Ludwika Gawron
Skład Zarządu ulega zmianie, tak jak zmianie ulega liczba członków
Stowarzyszenia .
Oddział w Tarnowie Stowarzyszenia Oświatowców Polskich dnia
22.04.2003 na posiedzeniu niejawnym Sadu Rejonowego w Krakowie został
wpisany do – Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000158419
Zarząd pracuje zgodnie z planami pracy, które corocznie na posiedzeniu
wszystkich członków Stowarzyszenia są szczegółowo analizowane.
Coroczne posiedzenie członków Stowarzyszenia są równocześnie okazją do
uroczystego spotkania świątecznego, a co najważniejsze do krytycznej
analizy członków Zarządu.
2. Do najważniejszych, systematycznych działań Oddziału należy
zaliczyć organizację:
1). Kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych dla pielęgniarek i
położnych w zakresie
• pielęgniarstwo rodzinne
• pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
• podstaw opieki paliatywnej
• wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
2). Kursów przygotowujących do egzaminu dojrzałości
3). Pikniku Geograficznego dla uczniów gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych połączonego z warsztatami dla nauczycieli
geografii. Bardzo duże wsparcie w realizacji tego zadania
udziela Oddział w Toruniu.
4). Uniwersytet Trzeciego Wieku ( współorganizatorzy)
Inauguracja odbyła się 12.10.2006r.
5). Kursów komputerowych i językowych dla słuchaczy UTW.

