Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach

Dla gimnazjum

Ostatnio edytowany: 25.04.2018.

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorlicach informuje,
że na rok szkolny 2018/2019 prowadzi nabór do następujących typów szkół:

{jgitext text:=[Oferta 2018/2019] size:=[24] color:=[000000] bgcolor:=[ffffff] font:=[maszyna.ttf]}

{jgitext text:=[NOWE KIERUNKI] size:=[24] color:=[ff0000] bgcolor:=[ffffff] font:=[maszyna.ttf]}

1. TECHNIKUM Nr 3 ( 4 letnie)

TECHNIK EKONOMISTA - 1 oddział - ZOBACZ WIĘCEJ
- Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
- Prowadzenie rachunkowości
Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy technik ekonomista

TECHNIK HANDLOWIEC - 1 oddział - ZOBACZ WIĘCEJ
- Prowadzenie sprzedaży
http://www.zse.gorlice.pl
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- Prowadzenie działalności handlowej
Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy technik handlowiec

- TECHNIK HOTELARSTWA - 1 oddział - ZOBACZ WIĘCEJ
- Planowanie i realizacja usług w recepcji
- Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
- Kompleksowa obsługa branży hotelarskiej. Zarządzanie obiektami turystycznymi.
Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy technik hotelarstwa

- TECHNIK SPEDYTOR - 1 oddział - ZOBACZ WIĘCEJ -

NOWY KIERUNEK!

- Obsługa i logistyka w branży transportowej
- Organizacja i nadzorowanie transportu
- Obsługa klientów i kontrahentów
Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy technik spedytor

- TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ - 1 oddział - ZOBACZ WIĘCEJ
- Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
- Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
- Kompleksowa obsługa ruchu turystycznego. Zarządzanie turystyką.
Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy technik obsługi turystycznej

2. BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA I Stopnia

- branżowa szkoła zawodowa I stopnia (3 letnia) - zawód SPRZEDAWCA
http://www.zse.gorlice.pl
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- Prowadzenie sprzedaży ZOBACZ WIĘCEJ
- branżowa szkoła zawodowa I stopnia (3 letnia) - zawód MAGAZYNIER LOGISTYK
- Obsługa magazynów - ZOBACZ WIĘCEJ - NOWY KIERUNEK!

{jgitext text:=[WYBIERZ KIERUNEK] size:=[20] color:=[ff0000] bgcolor:=[ffffff] font:=[maszyna.ttf]}

{jgitext text:=[W ZSE GORLICE!] size:=[20] color:=[ff0000] bgcolor:=[ffffff] font:=[maszyna.ttf]}

REGULAMIN REKRUTACJI ! (2018/2019)
w regulaminie umieszczone są wszystkie szczegółowe informacje
na temat terminów rekrutacji, punktacji oraz wymaganych dokumentach.

Zobacz Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2018/2019
(Kuratorium Kraków)

ABSOLWENCI NASZEJ SZKOŁY TO DZISIAJ PRACOWNICY WIELU FIRM I INSTYTUCJI

W 2015 roku uruchomiliśmy platformę absolwenci.zse.gorlice.pl
na której zaznaczamy miejsca pracy naszych byłych uczniów.
PRZEKONAJ SIĘ, ŻE WARTO UCZYĆ SIĘ WŁAŚNIE U NAS!
http://www.zse.gorlice.pl
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KILKA FILMÓW PROMUJĄCYCH ZSE GORLICE
WYPRODUKOWANYCH PRZEZ PROFESJONALNE AGENCJE ORAZ UCZNIÓW

I &hearts; ZSE - czyli Ekonomik z lotu ptaka

Film promocyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach
w którym wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II

Materiał promocyjny ZSE 2015 - produkcja - gorlice.tv

Materiał promocyjny ZSE 2014 - produkcja - gorlice.tv

2013 - ZSE Gorlice LIPDUB - zobacz szkołę na wesoło :)
{jgmedia file:=[mov/Film-ZSE.flv] width:=[320] height:=[240] autostart:=[false]}
2012 - IV Technikum Handlowego (Tomasz Tenerowicz, Witold Wilk, Marek Król)
do obejrzenia również na YouTube - zobacz
{jgmedia file:=[mov/FILM-IWO.flv] width:=[320] height:=[240] autostart:=[false]}
2012 - I a Technikum Ekonomiczne
(Iwo Kozłowski, Marzena Pabisińska, Aleksandra Marciniec, Patrycja Brach)
http://www.zse.gorlice.pl
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do obejrzenia również na YouTube - zobacz

Plakaty i foldery reklamowe ZSE

{jgxtimg src:=[images/stories/plakaty/2017-zsegorlice-ulotka-1024.jpg] width:=[450]}

{jgxtimg src:=[/images/stories/plakaty/2016-plakat-ZSE-a.jpg] width:=[450]}

{jgxtimg src:=[images/stories/plakaty/2016-ulotka1-zse.jpg] width:=[222]} {jgxtimg
src:=[images/stories/plakaty/2016-ulotka2-zse.jpg] width:=[222]}

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach
to jedna z najlepiej wyposażonych szkół Powiatu Gorlickiego.
Oprócz 3 pracowni komputerowych
posiadamy komputery podłączone do Internetu
w każdej sali lekcyjnej!

{jgxtimg src:=[images/zoom/06-klasopracownie/sala14-2.jpg] width:=[160]} {jgxtimg
src:=[images/zoom/06-klasopracownie/sala-220-01.jpg] width:=[100]} {jgxtimg
src:=[images/zoom/06-klasopracownie/sala14-1.jpg] width:=[170]}
zobacz więcej

W 8 pracowniach lekcyjnych zainstalowane są
interaktywne tablice multimedialne
z projektorami i dostępem do Internetu!

{jgxtimg src:=[images/zoom/06-klasopracownie/sala8-2.jpg] width:=[100]} {jgxtimg
src:=[images/zoom/06-klasopracownie/sala215-002.jpg] width:=[100]} {jgxtimg
src:=[images/zoom/06-klasopracownie/sala103-001.jpg] width:=[100]} {jgxtimg
src:=[images/zoom/06-klasopracownie/sala7-2.jpg] width:=[100]}
http://www.zse.gorlice.pl
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zobacz więcej

Posiadamy pracownie symulacyjne
dla przedmiotów ekonomicznych oraz
spedycji, hotelarstwa i obsługi turystycznej
wyposażone w nowoczesne urządzenia
wykorzystywane w pracy biurowej!
{jgxtimg src:=[images/zoom/06-klasopracownie/viewsize/sala13-2.jpg] width:=[160]} {jgxtimg
src:=[images/zoom/06-klasopracownie/sala10-001.jpg] width:=[50]} {jgxtimg src:=[images/zoom/06klasopracownie/sala10-006.jpg] width:=[50]} {jgxtimg src:=[images/zoom/06-klasopracownie/sala10003.jpg] width:=[110]}
{jgxtimg src:=[images/stories/foto/pokoj-hotelowy/_DSC8722.jpg] width:=[110]} {jgxtimg
src:=[images/stories/foto/pokoj-hotelowy/_DSC8746.jpg] width:=[50]} {jgxtimg
src:=[images/stories/foto/pokoj-hotelowy/_DSC8752.jpg] width:=[50]} {jgxtimg
src:=[images/stories/foto/pokoj-hotelowy/_DSC8760.jpg] width:=[110]}

zobacz więcej
W budynku filialnym działa stołówka
serwująca dobre i tanie obiady!
{jgxtimg src:=[images/zoom/06-klasopracownie/stolowka-1.jpg] width:=[100]} {jgxtimg
src:=[images/zoom/06-klasopracownie/stolowka-2.jpg] width:=[100]}
zobacz więcej

Klasopracownie posiadają nowoczesne pomoce dydaktyczne
tradycyjne oraz multimedialne!
{jgxtimg src:=[images/zoom/06-klasopracownie/sala-215-tabl.jpg] width:=[100]} {jgxtimg
src:=[images/stories/foto2013-14/11-szkolenie-rfid/TIMG_0654.JPG] width:=[100]}
zobacz więcej

ZSE to fachowa i profesjonalna kadra nauczycielska
gwarantująca wysoki poziom nauczania
http://www.zse.gorlice.pl
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potwierdzany wielokrotnie wysoką zdawalnością
egzaminów maturalnych i zawodowych!

zobacz więcej

Nie zastanawiaj się!
Dobra szkoła to pewniejsza przyszłość!

zobacz więcej

Plakat i folder reklamowy ZSE
(2015)

{jgxtimg src:=[images/stories/plakaty/2015-baner-zse.jpg] width:=[265]}
{jgxtimg src:=[images/stories/plakaty/2015-plakat-ZSE.jpg] width:=[130]}
Plakat i folder reklamowy ZSE
(2014)

{jgxtimg src:=[images/nabor-kierunki/zse-profile-zawody-szkola.jpg] width:=[115]}{jgxtimg
src:=[images/nabor-kierunki/zse_ulotka_2014.jpg] width:=[180]}{jgxtimg src:=[images/naborkierunki/zse-hasla-szkola.jpg] width:=[115]}

Plakat i folder reklamowy ZSE
(2012)

{jgxtimg src:=[images/stories/logo/zse_plakat_2012.jpg] width:=[85]} {jgxtimg
src:=[images/stories/folder-zse-2012-str1.jpg] width:=[160]} {jgxtimg src:=[images/stories/folderhttp://www.zse.gorlice.pl
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zse-2012-str2.jpg] width:=[160]}

Wirtualny przewodnik po ZSE Gorlice! (zdjęcia panoramiczne 360st.)
Obejrzyj sale dydaktyczne w ZSE! Obejrzyj budynek ZSE!

{jgbox linktext:=[PRZECZYTAJ INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ]} Od roku 2006
w Powiecie Gorlickim funkcjonuje tzw. elektroniczna rekrutacja do szkół.
Oznacza to, że wszystkie czynności związane z rekrutacją do szkoły ponadgimnazjalnej
odbywają się za pośrednictwem specjalnego portalu dla szkół:
https://malopolska.edu.com.pl/

Jeżeli jesteś Gimnazjalistą z Powiatu Gorlickiego, to o obsługę systemu rekrutacji elektronicznej pytaj w
swoim Gimnazjum!
Jeżeli jesteś Gimnazjalistą spoza Powiatu Gorlickiego: przyjdź do nas w terminie rekrutacji a pomożemy
Ci wypełnić rekrutację elektroniczną!

ZAPRASZAMY!
Od roku 2007 system rekrutacji elektronicznej funkcjonuje także w powiecie
tarnowskim i nowosądeckim
{/jgbox}

WEJDŹ NA PORTAL REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ - https://malopolska.edu.com.pl/

http://www.zse.gorlice.pl
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