Drodzy Absolwenci
szkół gimnazjalnych i podstawowych!
Wkroczyliście w przełomowy moment swojego życia. Już niebawem będziecie musieli
dokonać odpowiedzialnego wyboru kierunku dalszego kształcenia. Jest to dla Was jeden
z wielu sprawdzianów w drodze do dorosłości. Zastanawiacie się nad wyborem szkoły
ponadpodstawowej. Chcielibyście, aby spełniała Wasze oczekiwania. Liczycie na to, że
rozwijała będzie Wasze zdolności, rozbudzała pasje, poszerzała wiedzę z wielu dziedzin,
zapewniała spotkania z ciekawymi ludźmi. Pamiętajcie, że dobra szkoła to udany start
w dorosłe życie, wyuczony zawód może być Waszą szansą na sukces.
Zapraszamy Was do nas – do Brzozowa, gdzie czekają znakomicie przygotowane
i dobrze wyposażone szkoły z bogatą ofertą edukacyjną, wysoko wykwalifikowaną
i doświadczoną kadrą pedagogiczną. Odnoszone przez uczniów naszych szkół sukcesy
w olimpiadach i konkursach zawodowych, motywacyjny program stypendialny, realizowane
projekty edukacyjne oraz życzliwa i przyjazna atmosfera sprawiają, że nauka w brzozowskich
szkołach ponadpodstawowych staje się wspaniałą przygodą i przepustką w udane, dorosłe
życie.
Doceniając wysiłek i zaangażowanie w zdobywanie wiedzy – Starosta Brzozowski dla uczniów
posiadających świadectwo z wyróżnieniem przyznaje specjalne stypendium.
Tradycyjnie już, rekrutacja do szkół będzie prowadzona w oparciu o system
elektroniczny. Nabór prowadzony w taki sposób daje znacznie większy komfort przy wyborze
szkoły i oczekiwaniu na wyniki przyjęć. Zanim podejmiecie decyzję o wyborze szkoły
i przyszłego zawodu, zapraszamy Was do zapoznania się z naszą ciągle atrakcyjną ofertą
edukacyjną na rok szkolny 2019/2020. Mamy nadzieję, że poniższe informacje będą dla WasDrodzy Absolwenci czytelnym drogowskazem w wyborze właściwej szkoły
ponadpodstawowej.
Jeśli swoje plany na przyszłość wiążecie z ukończeniem studiów wyższych, macie
różnorodne zainteresowania, jesteście ambitni i wiecie, że nauka nie sprawia Wam trudności,
wybierzcie liceum ogólnokształcące.
 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie przy ul. prof.
W. Pańki 2
Oddziały:
Klasa I A - profil matematyczno-informatyczny
Klasa I B – profil biologiczno-chemiczny
Klasa I C– profil humanistyczny
Klasa I D - profil językowo-dziennikarski
Klasa I E - profil matematyczno- geograficzny
profil matematyczno-informatyczny oferuje:
 uczestnictwo w wykładach oraz zajęciach laboratoryjnych z przedmiotów
wiodących organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską i PWSZ w Krośnie,
 udział w tematycznych wycieczkach edukacyjnych,
 zajęcia z robotyki
 zajęcia z robotyki.
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profil biologiczno-chemiczny oferuje:
 wykłady, ćwiczenia laboratoryjne i zajęcia praktyczne organizowane przez Politechniką
Rzeszowską i PWSZ w Krośnie,
 wycieczki przedmiotowe do instytucji i zakładów pracy związanych z profilem,
 zajęcia terenowe, np. w Magurskim i Bieszczadzkim PN.
profil humanistyczny oferuje:
 wyjazdy na lekcje muzealne do Łańcuta,
 współpracę z IPN (wykłady, lekcje historii w IPN),
 spotkania ze znanymi osobistościami świata kultury i nauki,
 współpracę z uczelniami wyższymi (Klub Jagielloński) ,
 wyjazdy na filmy historyczne połączone z prelekcją historyczną.
profil językowo-dziennikarski oferuje:
 wyjazdy na kursy językowe,
 udział w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych
PWSZ w Krośnie,
 uczestnictwo w warsztatach dziennikarskich.
profil matematyczno-geograficzny oferuje:
 praktyczne uczestnictwo w lekcjach terenowych,
 wyjazdy krajoznawczo-turystyczne,
 udział w spotkaniach z podróżnikami i wykładach o tematyce ekologicznej,
geograficznej czy biznesowej.
W czasie trwania nauki w liceum uczniowie mają obowiązek zrealizować od 2 do 4
przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Do wyboru: matematyka, fizyka , informatyka,
biologia, chemia, geografia, język polski, język angielski, język niemiecki, historia, wiedza
o społeczeństwie.
Niezależnie od kierunku, uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza
Wielkiego mają możliwość:
 rozwijania talentów artystycznych (chór szkolny, zespół muzyczny, grupa teatralna),
 rozwijania pasji sportowych ( pływanie, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna),
 uczestnictwa w projektach międzynarodowych, m.in. w kierunku robotyki,
 kreatywnego sposobu nauki języków,
 pracy w wolontariacie oraz szkolnym kole „Caritas”
 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji
Narodowej w Brzozowie, ul. prof. W. Pańki 1
Oddziały:
 klasa o profilu policyjno-prawnym
 klasa z innowacją pedagogiczną „pierwsza pomoc z ratownictwem medycznym”
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klasa o profilu policyjno-prawnym:
uczniowie poznają podstawowe zagadnienia z zakresu prawa oraz pracy w policji, straży
pożarnej, sądach. Program zajęć poszerzony jest dodatkowo o blok programowy „Wybrane
zagadnienia bezpieczeństwa publicznego”, składający się z modułów: podstawy samoobrony,
pierwsza pomoc medyczna, podstawowe zagadnienia BHP, strzelectwo sportowe, topografia.
Część zajęć prowadzona będzie we współpracy z przedstawicielami policji, straży pożarnej,
sądu i prokuratury. Zajęcia odbywające się również poza szkołą pozwolą uczniom poznać różne
aspekty pracy w wymiarze sprawiedliwości. W zakresie rozszerzonym realizowane będą
przedmioty: wiedza o społeczeństwie, historia, j. polski, język angielski.
klasa z innowacją pedagogiczną „pierwsza pomoc z ratownictwem medycznym”:
profil ten zapewni uczniom zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego
i pierwszej pomocy. Od początku, nauka języka angielskiego realizowana jest na poziomie
rozszerzonym. Od klasy drugiej wiodącą będzie ścieżka biologiczna (biologia, chemia,
geografia, j. angielski,) lub ścieżka edukacyjna zaproponowana przez uczniów.
Dodatkową atrakcją tego kierunku jest możliwość zdobycia uprawnień ratownika wodnego
oraz ukończenia kursu pierwszej pomocy z certyfikatem UE.
Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego będą mogli skorzystać z możliwości:
 indywidualizacji nauczania - każdy uczeń zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybiera
przedmioty, w których chce się specjalizować i realizować program rozszerzony; zajęcia
z tych przedmiotów są realizowane w grupach międzyklasowych,
 zajęć dodatkowych – z matematyki, języków obcych i wiele innych, wykraczających poza
standardowy tok nauczania,
 konsultacji z nauczycielami (z każdego przedmiotu),
 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Zespole Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki
w Brzozowie, ul. Słoneczna 6
Oddziały:
 klasa o profilu informatycznym
 klasa o profilu europejskim
klasa o profilu informatycznym:
do wyboru rozszerzenia z informatyki, j. angielskiego, j. niemieckiego, WOS-u, historii,
geografii, fizyki, matematyki, j. angielskiego zawodowego. Możliwość wyboru również grafiki
komputerowej lub diagnostyki i naprawy urządzeń komputerowych.
klasa o profilu europejskim:
do wyboru rozszerzenia z j. angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii,
j. niemieckiego, geografii, przedmiot uzupełniający „Regionalizm i kultura krajów
europejskich”.
Myśląc o swojej przyszłości nie możecie zapominać o stale zmieniającym się rynku
pracy. Wybierając kształcenie zawodowe możecie starać się o przyjęcie do:
 TECHNIKUM NR 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
w Brzozowie, ul. prof. W. Pańki 1, oferującego kształcenie w zawodach:
 technik ekonomista
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technik rachunkowości
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik handlowiec
technik hotelarstwa

technik ekonomista:
uczniowie na zajęciach ekonomii w praktyce prowadzą symulacyjne firmy
z wykorzystaniem gier branżowych firmy REVAS. Doskonalą swoje umiejętności finansowoksięgowe pracując z programem Insert GT oraz Płatnik. Zdobywają umiejętność posługiwania
się językiem angielskim lub niemieckim, w tym językiem obcym zawodowym. Dzięki temu
absolwenci naszej szkoły mogą podjąć dalszą naukę na wszystkich kierunkach kształcenia
wyższych uczelni i znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, instytucjach oraz urzędach.
Uczniowie mają do dyspozycji świetnie wyposażone pracownie komputerowe – 3 stacjonarne
(47 stanowisk) i 3 mobilne (68 laptopów), urządzenia multimedialne w każdej sali lekcyjnej.
Uzupełnieniem zdobywanej wiedzy są praktyki uczniowskie odbywane w przedsiębiorstwach.
technik rachunkowości:
zawód technika rachunkowości odgrywa coraz większą rolę w związku z powstawaniem coraz
to nowych przedsiębiorstw i instytucji. Umożliwia uczestnictwo w życiu gospodarczym kraju.
Dziś praktycznie każda firma potrzebuje pomocy z zakresu rachunkowości.
Wiedza zdobyta na tym kierunku połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy
do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych,
instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i
audytorskich oraz biurach rachunkowych. Jeśli więc interesujesz się biznesem, lubisz logicznie
myśleć i niestraszne ci są rozliczenia i analizy, to jest kierunek idealny dla ciebie.
technik żywienia i usług gastronomicznych:
nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają zorganizować kompleksowo obsługę imprez
gastronomicznych, zająć się przygotowaniem pełnych posiłków, zarówno codziennych, jak
i okolicznościowych, założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.
Młodzież ma możliwość doskonalenia swoich umiejętności praktycznych w świetnie
wyposażonej pracowni technologii gastronomicznej (12 samodzielnych stanowisk,
profesjonalny sprzęt kuchenny, piec konwekcyjno-parowy) i pracowni obsługi konsumenta
(stoły konsumenckie, zastawa stołowa, sztućce specjalne, bielizna stołowa, dwukolbowy
ekspres ciśnieniowy z młynkiem, wózki i pomocniki kelnerskie oraz lada barmańska).
Swoje kwalifikacje zawodowe uczniowie mogą podnosić na kursach: kelnerskim, barmańskim,
baristycznym.
technik handlowiec:
gwarantuje zdobycie umiejętności m.in. posługiwania się narzędziami marketingowymi,
przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi, handlowymi, księgowymi,
magazynowymi, współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi oraz tego, jak być
kreatywnym i elastycznym na rynku pracy.
Doskonałe opanowanie umiejętności zawodowych umożliwiają zajęcia w profesjonalnej
pracowni handlowej, w której znajduje się 10 kas fiskalnych, terminale płatnicze, elektroniczne
wagi handlowe, urządzenia do rozpoznawania banknotów, tablica multimedialna, lada i regały
handlowe.
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technik hotelarstwa:
uczniowie pracują w doskonale wyposażonej pracowni hotelarskiej ze sprzętem do
housekeepingu. Przygotowują się do przyszłego zawodu odbywając praktyki w renomowanych
hotelach na Podkarpaciu, m.in. Grand Hotel****, Hotel Bristol*****, Hotel Ambasadorski****
w Rzeszowie, Hotel Nafta**** w Krośnie oraz Hotel Arłamów.

 TECHNIKUM NR II w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie,
ul. Słoneczna 6 oferującego kształcenie w zawodach:
 technik geodeta
 technik budownictwa
 technik budowy dróg
 technik architektury krajobrazu
 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Zajęcia praktyczne w zawodach budowlanych odbywają się na warsztatach szkolnych,
dysponujących pracowniami wyposażonymi w profesjonalny, wysokiej klasy sprzęt. Warsztaty
są ośrodkiem egzaminacyjnym w zawodach budowlanych. Egzaminy z kwalifikacji
zawodowych odbywają się na tych samych stanowiskach, na których uczniowie ćwiczą na co
dzień.
Szkoła współpracuje z wieloma firmami i zakładami pracy z terenu powiatu i nie tylko.
W ramach tej współpracy, uczniowie odbywają praktyki zawodowe, staże, organizowane są
wycieczki dydaktyczne, prowadzone są szkolenia dla uczniów i nauczycieli z zakresu nowości
technologicznych.
technik geodeta:
kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
 wykonywanie pomiarów geodezyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów,
 wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką
nieruchomościami.
technik budownictwa:
kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
 wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno budowlanych,
 organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.
technik budowy dróg:
kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
 eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych;
 organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz
sporządzanie kosztorysów.
technik architektury krajobrazu:
kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
 projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu,
 organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury
krajobrazu.
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technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:
kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
 montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA w Zespole Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki
w Brzozowie, ul. Słoneczna 6 oferuje kształcenie w zawodach:
 murarz – tynkarz
 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 klasa wielozawodowa:
 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 mechanik pojazdów samochodowych
 fryzjer
 piekarz
 kucharz
 cukiernik
 stolarz
 sprzedawca
Uczniowie realizują kształcenie praktyczne w warsztatach i pracowniach szkolnych lub poza
szkołą - pod opieką nauczycieli zawodu. Uczniowie klas wielozawodowych zajęcia praktyczne
odbywają w zakładach pracy. Ponadto corocznie wyjeżdżają na miesięczny kurs
dokształcający, gdzie zdobywają wiedzę zawodową.
murarz – tynkarz:
kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
 wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:
kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
 wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych:
kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
 wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji
sanitarnych.
kucharz:
kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
 sporządzanie potraw i napojów.
sprzedawca:
kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
 prowadzenie sprzedaży.
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Drodzy Absolwenci!
Jeżeli uznacie, że warto uczyć się w naszych szkołach - wybierzcie nawet trzy szkoły,
a w nich oddziały, które Was interesują i złóżcie wniosek o przyjęcie w tej szkole, do której
chcielibyście zostać przyjęci najbardziej.
Życzymy trafnych decyzji i samych sukcesów na każdym etapie obranej przez Was
ścieżki edukacyjnej.
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