
Oferta edukacyjna ZSE w Brzozowie 

INFORMACJA DLA ÓSMOKLASISTÓW  

” 

Drodzy Uczniowie klas ósmych!  

Zbliża się termin rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.  

Zachęcam do zapoznania się  z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2020/2021. 

W skład Zespołu Szkół Ekonomicznych wchodzą Technikum nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. Oferta edukacyjna obejmuje w Technikum nr 1 

naukę w sześciu zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik handlowiec, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i 

usług gastronomicznych. II Liceum Ogólnokształcące oferuje naukę na dwóch profilach: policyjno-prawnym oraz pierwsza pomoc z 

ratownictwem medycznym. 

Wszelkie informacje znajdziecie na stronie szkoły w zakładce rekrutacja oraz na profilu na Facebooku: ZSE Brzozów. 

Tutaj linki promujące szkołę: 



Prezentacja kierunków: 

https://www.youtube.com/watch?v=aGFjLEPMjs8&feature=youtu.be 

Film promujący szkołę: 

https://www.youtube.com/watch?v=UjB-c7Bzb94&feature=youtu.be 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aGFjLEPMjs8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UjB-c7Bzb94&feature=youtu.be
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W roku szkolnym 2020/2021 kształcenie odbywać się będzie w następujących kierunkach: 

 TECHNIKUM (  5 lat ): 

Kształcenie w zawodach: technik budownictwa, technik geodeta, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik architektury 

krajobrazu, technik budowy dróg, technik informatyk 

 

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (4 lata ) 

– profil informatyczny  

 



Szkoła Branżowa I Stopnia (3 lata nauki) 

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych oraz murarz –tynkarz 

Ponadto- klasa wielozawodowa — kandydat wybiera sam zawód np. 

 mechanik pojazdów samochodowych 

 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 

 kucharz 

 piekarz 

 fryzjer 

 cukiernik 

 stolarz 

 elektryk 

 lub inny 

 Do klasy wielozawodowej może uczęszczać uczeń w wybranym przez siebie zawodzie; np. blacharz, blacharz samochodowy, cieśla, 

stolarz, elektromechanik, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fotograf, kowal, krawiec, kucharz, lakiernik, piekarz, 

ślusarz lub każdy inny wybrany zawód przez ucznia.  

 Kształcenie teoretyczne zawodowe odbywa się w formie kursów w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Wiedzę 

z przedmiotów ogólnokształcących uczniowie zdobywają w naszej szkole. 

 

Film promujący szkołę: 

https://www.youtube.com/watch?v=leQmUZLY2GM&feature=youtu.be  

Więcej informacji o rekrutacji oraz naborze znajdziecie na stronie szkoły ZSB w zakładce dla kandydatów. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=leQmUZLY2GM&feature=youtu.be
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Oferta Szkoły: 

KLASA MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNA 

Rozszerzenia: matematyka , j.angielski,  fizyka lub informatyka  

przedmioty punktowane w rekrutacji: 

o -  j. polski, pierwszy język obcy i matematyka 
o - fizyka lub informatyka 

Dlaczego warto wybrać ten profil ? 

 przygotowanie do studiowania na kierunkach technicznych: 

 informatyka, programistyka, robotyka i automatyka, lotnictwo, budownictwo i wiele innych... to Twoja przyszłość :) 



 

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 

Rozszerzenia:  biologia chemia matematyka  lub j. angielski 

przedmioty punktowane w rekrutacji: 

o j. polski, pierwszy język obcy i matematyka 
o biologia lub chemia 

Dlaczego warto wybrać ten profil ? 

o Przygotowanie do studiów na uczelniach medycznych: medycyna, stomatologia, farmacja, fizjoterapia, analityka medyczna, pielęgniarstwo, 
położnictwo, kosmetologia, ratownictwo medyczne oraz studiów uniwersyteckich: biologia, chemia, biotechnologia, psychologia, czy na 
uniwersytetach przyrodniczych: weterynaria, dietetyka czy technologia żywienia :) 

  LASA HUMANISTYCZNA 

Rozszerzenia:  historia wos j.polski lub j.angielski 

Przedmioty punktowane w rekrutacji: 

 j.polski, pierwszy język obcy i matematyka  
 historia lub wos 

Dlaczego warto wybrać ten profil? 

  przygotowanie do studiów uniwersyteckich na tak tak popularnych kierunkach jak prawo, administracja, logistyka, bezpieczeństwo narodowe oraz 
kierunki pedagogiczne, ponadto na tak wyjątkowych kierunkach jak archeologia, antropologia, amerykanistyka, dyplomacja europejska czy 
doradztwo i coaching. 

    



KLASA JĘZYKOWO-DZIENNIKARSKA. 

Rozszerzenia:  j.angielski  wos j.polski  lub j.niemiecki 

Przedmioty punktowane w rekrutacji: 

o j. polski, pierwszy język obcy i matematyka 
o  drugi język obcy 

  



Dlaczego warto wybrać ten profil? 

o przygotowanie do studiów na takich kierunkach jak: dziennikarstwo, lingwistyka, politologia, filologie, stosunki międzynarodowe, politologia, 
komunikacja społeczna czy turystyka i rekreacja.\ 

o  

KLASA MATEMATYCZNO- GEOGRAFICZNA 

Rozszerzenia:   matematyka    geografia        j. angielski 

Przedmioty punktowane w rekrutacji: 

  j. polski, pierwszy język obcy i matematyka 
  geografia 

Dlaczego warto wybrać ten profil? 

 przygotowanie do studiów na kierunkach takich jak geologia, geografia, geodezja i kartografia, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, 
leśnictwo, handel zagraniczny, ekonomia, finanse, bankowość, zarządzanie czy turystyka i rekreacja. 

Więcej informacji o naborze i rekrutacji znajdziecie na stronie szkoły. Zapraszam do zapoznania się.  

 

 

 

Przygotowała  

Ewa Ścibor 



 

  

 

 

 

 

 


