Tekst łatwy do czytania (ETR)
Gdzie się znajdujemy
Centrum Kształcenia Zawodowego mieści się w Tarnowie przy ul. Szujskiego nr 13,
siedziba naszej placówki.

Zdjęcie przedstawia budynek Centrum Kształcenia Zawodowego przy ulicy Szujskiego nr 13 w
Tarnowie.
W budynku naszego Centrum wszystkie zajęcia odbywają się w pracowniach na parterze. Tutaj
znajdują się gabinety kadry kierowniczej oraz sekretariat.
Budynek ma dwa wejścia – wejście główne od strony ul. Szujskiego oraz wejście od strony
parkingu Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych.

Zdjęcie przedstawia wejście główne do siedziby szkoły, od ulicy Szujskiego nr 13.

Zdjęcie przedstawia wejście do szkoły od parkingu Zespołu Szkół Mechaniczno
Elektrycznych.

W naszym budynku przy ul. Szujskiego 13 odbywają się zajęcia praktyczne dla
uczniów z rożnych szkół technicznych znajdujących się w mieście Tarnów.
Znajdują się w nim również gabinet dyrektora oraz kierownika warsztatów.

Kadra kierownicza
Dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego jest p. Marek Onak
Dyrektorowi w pracy pomagają Wicedyrektor p. Paweł Kordzikowski oraz Kierownik
warsztatów p. Roman Toporowski i inni pracownicy szkoły.

Czym się zajmujemy?
Centrum Kształcenia Zawodowego jest szkołą publiczną, w której uczą się uczniowie ze szkół
ponadpodstawowych z Tarnowa.
Nauka w Centrum Kształcenia Zawodowego jest bezpłatna.
Może uczyć się tutaj:
- technik informatyk,
- technik mechatronik,
- technik elektronik,
- technik elektryk,
- technik pojazdów samochodowych,
- mechanik pojazdów samochodowych.
Przygotujemy Cię też do zawodowego egzaminu kwalifikacyjnego (teoretycznego i
praktycznego). Będziesz miał dużą wiedzę i umiejętności.
Wszystkie zajęcia prowadzone są w salach na parterze.

Kontakt z pracownikami szkoły
Zapraszamy do sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer 14 621-26-81
Możesz też wysłać e-mail na adres: sekretckz@umt.tarnow.pl
Możesz również napisać pismo i wysłać je na adres:
Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Szujskiego 13
33-100 Tarnów

Dostęp alternatywny
Żeby załatwić sprawy w szkole osoby ze szczególnymi
potrzebami mogą:
W celu zapewnienia załatwienia sprawy w sposób zgodny z zapotrzebowaniem osoby ze
szczególnymi potrzebami można kontaktować się z nami w wybrany, niżej wskazany
sposób. Dołożymy wszelkich starań, by zapewnić dostęp do wybranej usługi/informacji.

Jak załatwić sprawę?
-

przyjdź do sekretariatu, który jest
otwarty od poniedziałku do piątku od
godziny 7:00 do godziny 15:30

-

zadzwoń na numer telefonu 14 621

26 81

-

wyślij pismo pocztą na adres:
Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Szujskiego 13
33-100 Tarnów

1)

wyślij wiadomość e-mail na adres
mailowy: sekretckz@umt.tarnow.pl

Jak trafić do sekretariatu?
Wchodzisz wejściem głównym – od strony ul. Szujskiego. Idziesz korytarzem do końca, po
lewej stronie znajdziesz brązowe drzwi i zobaczysz tablicę informacyjną na której jest
napisane „ DYREKTOR, SEKRETARIAT” .

Tak wygląda wejście do sekretariatu.

Do naszego budynków można wejść z psem
asystującym i psem przewodnikiem.

Jeśli jesteś osobą słabosłyszącą lub
głuchoniemą
Gdy jesteś zainteresowany pomocą tłumacza migowego prosimy, byś zgłosić potrzebę
skorzystania z pomocy w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w naszej
placówce.
Prosimy również o wskazywanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i
przyśpieszenia jej załatwienia.

Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się ze naszą
placówką poprzez przesłanie:
wiadomości e-mail pod adres: sekretckz@umt.tarnow.pl
wysłania faksu pod nr 14 621-26-81
Informujemy, że podczas załatwiania spraw w szkole zawsze może korzystać z pomocy
dowolnie wybranej przez siebie osoby, która będzie jej towarzyszyć w celu ułatwienia
komunikacji.

W budynkach szkoły jest toalety dla osób
niepełnosprawnych
Jeśli przyjedziesz do nas autem
Przed wejściami do budynku znajdują się jedynie ogólnodostępne miejsca parkingowe. Brak
miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak miejsc dla osób
niepełnosprawnych.

