
Informacja o Szkole Podstawowej Nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej 
w  Tarnowie w tekście łatwym do czytania i zrozumienia 

 

Wstęp  

Szkoła składa się z trzech połączonych ze sobą 
budynków.  

Szkoła jest w Tarnowie. 

W szkole pracują nauczyciele i uczą się dzieci. 

 

   

 

 

  



    

Czym zajmuje się Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej 

w Tarnowie  

 

W szkole uczą się dzieci  od 7 roku życia. 

Dzieci uczą się w klasach od 1 do 8. 

Nauczyciel to pracownik szkoły, który uczy dzieci. 

Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. 

Nauka dla uczniów klas od 1 do 3 nazywa się 

edukacja wczesnoszkolna. 

  



Uczniowie klas od 4 do 8 uczą się przedmiotów szkolnych:  

 języka polskiego,  

 języka angielskiego,  

 języka niemieckiego,  

 języka francuskiego,  

 muzyki,  

 plastyki,  

 historii,  

 wiedzy o społeczeństwie,  

 przyrody,  

 biologii,  

 geografii,  

 chemii,  

 fizyki,   

 matematyki, 

  informatyki, techniki,  

 wychowania fizycznego, 

  edukacji dla bezpieczeństwa 

 religii i wychowania do życia w rodzinie. 



 

W Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie im. Klementyny 

Hoffmanowej uczeń może otrzymać pomoc od:  

 logopedy,  

 pedagoga,  

 terapeuty,  

 psychologa, 

 doradcy zawodowego.  

  



O SZKOLE  

Pomieszczenia w których uczą się dzieci to sale lekcyjne. 

W Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie jest wiele nowoczesnych sal lekcyjnych. 

 

 

 

 



 

Nauczyciele na lekcjach wykorzystują ciekawe 

pomysły i metody.  

Nauka w Szkole Podstawowej kończy się egzaminem 

dla uczniów klas ósmych. 

W Szkole działa Samorząd Uczniowski.  

Dzieci mogą zjeść obiad w stołówce szkolnej. 

W budynku Szkoły znajdują się: biblioteka i świetlica 

szkolna czynna w godzinach 6.30 -16.30. 

   

 

  



Lokalizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie 

Budynek Szkoły jest na ulicy Reymonta 30 w Tarnowie. 

 

 

Godziny pracy Szkoły  

Sekretariat Szkoły otwarty jest 

od poniedziałku do piątku   

             7.30 - 15.30 

  

  

 



Wskazówki dojazdu do Szkoły 

 

Do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny 

Hoffmanowej w Tarnowie można dotrzeć środkami 

komunikacji publicznej. 

 

Rozkład jazdy autobusów w Tarnowie 

Znajdź swój autobus na Google Maps 

 

 

 

 

 

 

http://rozklad.komunikacja.tarnow.pl/
https://www.mpk.tarnow.pl/pl/google-maps


Kontakt  

Możesz napisać zwykły list lub przesłać e-mail.   

 

Adres pocztowy to:  

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Klementyny 
Hoffmanowej  
w Tarnowie  

ul. Władysława Reymonta 30,  

33-100 Tarnów 

 

Adres e-mail to: sekretsp1@umt.tarnow.pl  

Możesz zadzwonić  

Telefon: +48 14 6363740 



  

Dodatkowe informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami  

 

W Szkole nie ma tłumacza języka migowego.  

Jeśli jesteś Głuchy musisz przyjść z kimś kto będzie Cię 

tłumaczył. 

Jeśli jesteś osobą niewidomą lub mającą duże problemy 

z widzeniem możesz sam załatwić swoje sprawy w 

Szkole. 

Poinformuj pracownika Szkoły o Twoich problemach ze 

wzrokiem i powiedz jak można Ci pomóc. 

Pracownicy Szkoły pomogą załatwić Twoją sprawę. 

Jeżeli przy poruszaniu się pomaga Ci pies 

przewodnik, możesz z nim przyjść do Szkoły. 

    


