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W roku szkolnym 2022/2023 absolwentom szkół proponujemy:

ZAMIEŃ MARZENIA NA PLANY I DZIAŁAJ 

 RAZEM Z NAMI  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

Innowacja - obsługa celna/komunikacja interpersonalna i medialna

  
  

Innowacja - systemy komputerowe w biznesie

 

  

VIII Liceum Ogólnokształcące  

 Innowacja - przysposobienie policyjne
Klasa policyjna - 100 pkt

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej

Technikum Nr 3  

Technik ekonomista - 70 pkt

Technik rachunkowości - 70 pkt

Technik handlowiec - 70 pkt

Technik logistyk  - 70 pkt

Innowacja - technologie informatyczne w rozliczeniach podatkowych 

Innowacja - e-commerce (handel elektroniczny)

Innowacja - obsługa celna/technologie informatyczne w logistyce
Technik eksploatacji portów i terminali - 70 pkt

Technik spedytor - 70 pkt
Innowacja - technologie informatyczne w spedycji

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3  

Sprzedawca
Magazynier - logistyk

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

Liceum Ogólnokształcące: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

Tecznikum/Branżowa Szkoła I stopnia: język polski, matematyka, język obcy, geografia

pl. Mickiewicza 13, 37-500 Jarosław
tel/fax: 16 621 23 11 Regon: 650956169
zsejar@zsejar.internetdsl.pl, www.ekonomikjaroslaw.pl

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących 

www.facebook.com/ekonomik.jaroslaw.zseio

im. Marii Dąbrowskiej

Budynek szkoły Ślubowanie pierwszoklasistów Praktyki ekonomistów  Erasmus w Irlandii

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej
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Zbiórka na rzecz hospicjum Certyfikaty lotnicze Zwiedzanie portu lotniczego Zawody sportowe

Liceum Ogólnokształcące 
Realizowana innowacja: przysposobienie policyjne
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, wiedza o społeczeństwie

Technik ekonomista 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia
Kwalifikacje:  EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Technik rachunkowości 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia
Kwalifikacje: 
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Technik handlowiec 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia
Kwalifikacje:  HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02.  Prowadzenie działań handlowych

Technik logistyk 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia
Kwalifikacje:  SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu

Technik eksploatacji portów i terminali 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia
Kwalifikacje:  SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach

Technik spedytor 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia
Kwalifikacje:  SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Branżowa Szkoła I stopnia
Magazynier - logistyk. Kwalifikacje:  SPL.01. Obsługa magazynów

Kwalifikacje: HAN.01. Prowadzenie sprzedażySprzedawca. 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w życiu powiatu, biorą aktywny udział w imprezach kulturalnych, 
charytatywnych, społecznych i sportowych, odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach.
Niewątpliwym atutem ZSEiO są: praktyki zawodowe w ramach projektu Erazmus+, ścisła współpraca z różnymi 
instytucjami, dzięki której uczniowie uczestniczą w projektach edukacyjnych, warsztatach oraz szkoleniach.
W 2021 roku podpisano umowę współpracy z Podkarpacką Izbą Administracji Skarbowej w Rzeszowie, 
w wyniku której realizujemy innowację programową: obsługa celna. 
Od 2022 roku klasy drugie kształcące się w zawodzie technik ekonomista, zostały objęte patronatem  
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie: zarządzanie - psychologia zarządzania.

ZSEiO jest dynamicznie rozwijającą się placówką naukową działającą w myśl zasady, 
że dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze.
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