
Drodzy ósmoklasiści, Szanowni Państwo 

Wszyscy mieliśmy nadzieję, że rok 2021 pozwoli nam wrócić do normalności. Wzorem lat 
ubiegłych planowaliśmy zaprosić Was na Dzień Otwarty ZSE, aby pokazać szkołę,
o ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2021/2022, opowiedzieć o naszych planach, sukcesach oraz 
umożliwić spotkanie z uczniami i
uniemożliwiła nam osobisty kontakt z Wami i zmusiła do komunikacji internetowej.

Wkrótce rozpocznie się  pierwszy etap rekrutacji do klas I na rok szk. 2021/2022. Doskonale wiemy, 
że wybór szkoły ponadpodstawowej jest niezwykle trudny dla młodego człowieka i również dla 
rodziców. Jak pomóc, co doradzić?
pytania. Należy spojrzeć w przyszłość, co będę robił/robiła po szkole. Czy chcę iść na studia? Czy 
chcę zdobyć zawód i pójść do pracy?

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie to szkoła 
zarówno dla tych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe
się do studiów wyższych i realizować swoje zainteresowania (Technikum), a także dla tych, którzy 
chcą pogłębiać swoją wiedzę ogólną i rozwijać swoje pasje (Liceum 

Zapraszam Was do śledzenia na bieżąco naszej strony internetowej i Facebooka, gdzie znajdziecie 
wszystkie niezbędne informacje o s
Przedstawiamy Wam profile i zawody, do których w maju 

www.zsebrzozow.edupage.org 

https://www.facebook.com/ekonomikbrzozow

Mamy nadzieję, że nasze propozycje spotkają si

 

 

 

rodzy ósmoklasiści, Szanowni Państwo – rodzice ósmoklasistów !

Wszyscy mieliśmy nadzieję, że rok 2021 pozwoli nam wrócić do normalności. Wzorem lat 
ubiegłych planowaliśmy zaprosić Was na Dzień Otwarty ZSE, aby pokazać szkołę,

edukacyjnej na rok szkolny 2021/2022, opowiedzieć o naszych planach, sukcesach oraz 
umożliwić spotkanie z uczniami i kadrą pedagogiczną. Niestety  kolejny raz pandemia 
uniemożliwiła nam osobisty kontakt z Wami i zmusiła do komunikacji internetowej.

pierwszy etap rekrutacji do klas I na rok szk. 2021/2022. Doskonale wiemy, 
że wybór szkoły ponadpodstawowej jest niezwykle trudny dla młodego człowieka i również dla 
rodziców. Jak pomóc, co doradzić?  Z pewnością w wielu domach od kilku ty
pytania. Należy spojrzeć w przyszłość, co będę robił/robiła po szkole. Czy chcę iść na studia? Czy 
chcę zdobyć zawód i pójść do pracy? 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie to szkoła 
którzy chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe, ale jednocześnie

realizować swoje zainteresowania (Technikum), a także dla tych, którzy 
chcą pogłębiać swoją wiedzę ogólną i rozwijać swoje pasje (Liceum Ogólnokształcące).

do śledzenia na bieżąco naszej strony internetowej i Facebooka, gdzie znajdziecie 
nformacje o szkole, kierunkach kształcenia i zasadach rekrutacji.

zawody, do których w maju rozpoczniemy rekrutację.

https://www.facebook.com/ekonomikbrzozow 

Mamy nadzieję, że nasze propozycje spotkają się z Waszym zainteresowaniem.

 

Z wyrazami szacunku

Joanna Wojnicka

Dyrektor Zespołu Szkół 
Ekonomicznych

 

rodzice ósmoklasistów ! 

Wszyscy mieliśmy nadzieję, że rok 2021 pozwoli nam wrócić do normalności. Wzorem lat 
ubiegłych planowaliśmy zaprosić Was na Dzień Otwarty ZSE, aby pokazać szkołę, poinformować 

edukacyjnej na rok szkolny 2021/2022, opowiedzieć o naszych planach, sukcesach oraz 
kolejny raz pandemia 

uniemożliwiła nam osobisty kontakt z Wami i zmusiła do komunikacji internetowej. 

pierwszy etap rekrutacji do klas I na rok szk. 2021/2022. Doskonale wiemy, 
że wybór szkoły ponadpodstawowej jest niezwykle trudny dla młodego człowieka i również dla 

Z pewnością w wielu domach od kilku tygodni pojawiają się te 
pytania. Należy spojrzeć w przyszłość, co będę robił/robiła po szkole. Czy chcę iść na studia? Czy 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie to szkoła 
ale jednocześnie pragną przygotować 

realizować swoje zainteresowania (Technikum), a także dla tych, którzy 
Ogólnokształcące). 

do śledzenia na bieżąco naszej strony internetowej i Facebooka, gdzie znajdziecie 
zkole, kierunkach kształcenia i zasadach rekrutacji. 

rozpoczniemy rekrutację. Poznajmy się! 

ę z Waszym zainteresowaniem. 

Z wyrazami szacunku 

Joanna Wojnicka 

Dyrektor Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Brzozowie 


