
Technik ekonomista 

 

Dla kogo ten kierunek?  

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik 

ekonomista.Poznasz podstawowe zasady i mechanizmy funkcjonowania całej gospodarki 

oraz działających w niej przedsiębiorstw. Nauczysz się prowadzenia księgowości metodą 

tradycyjną i komputerową. Zdobędziesz umiejętności związane z organizacją i techniką pracy 

biurowej.Zajęcia i praktyki nauczą Cię: przygotowywać budżet, analizować przychody 

i zobowiązania, obsługiwać systemy finansowo-księgowe, magazynowe, kadrowo-płacowe, 

przygotowywać raporty, PIT-y, korzystać z wiedzy prawniczej w zakresie ekonomii, 

weryfikować umowy, biegle znać obsługę komputera, sporządzać dokumentacje analityczne 

oraz komunikować się z klientem. 

 

Jakie kwalifikacje możesz zdobyć?  

AU.35.   Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 

AU.36.   Prowadzenie rachunkowości 

Zdobędziesz wiedzę na temat: 

 księgowości, 

 prowadzenia własnej firmy, 

 wypełniania wszystkich dokumentów finansowych, 

 obsługi programów księgowych, kadrowych, płacowych i magazynowych, 

 umiejętności prowadzenia rozliczeń finansowych z budżetem, urzędem skarbowym, 

ZUS-em, bankami, 

 prowadzenia korespondencji w sprawach finansowych i handlowych, 

 sporządzania planów działalności firmy. 

Jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu 

kwalifikacji AU.36. Prowadzenie rachunkowości możesz uzyskać dyplom 

potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu 

kwalifikacji AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych. 

 

Jakich przedmiotów zawodowych będziesz się uczył? 

 

W naszej szkole będziesz się uczył następujących przedmiotów zawodowych: 



 przedsiębiorca w gospodarce rynkowej,  

 analiza rynkowa i sprawozdawczość,  

 język obcy zawodowy,  

 rachunkowość i analiza finansowa,  

 pracownia ekonomiczna,  

 kadry i płace,  

 pracownia rachunkowości i analizy finansowej. 

 

Pamiętaj! 

Zajęcia prowadzone są przez kadrę posiadającą rozległą wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną 

w dziedzinie szeroko pojętej ekonomii. Szkoła posiada dobrze wyposażoną pracownię 

komputerową.  

 

Gdzie i kiedy będziesz odbywał praktykę zawodową? 

Praktyki będziesz odbywał w klasie II i III w wymiarze 240 godzin tj. po 3 tygodnie. 

Możesz odbywać je w:  

 instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach, 

 bankach, 

 biurach rachunkowych, itp.  

Pamiętaj, że w przypadku problemów ze znalezieniem miejsca praktyki, możesz liczyć 

na pomoc szkoły! 

 

Jakie dodatkowe atrakcje oferuje Tobie ten kierunek? 

W szkole organizowane są: 

 wycieczki do banków, firm i zakładów produkcyjnych, na wyższe uczelnie, 

 wykłady tematyczne, imprezy targowe, 

 spotkania z przedstawicielami urzędu miasta, urzędu pracy, ZUS, właścicielami firm, 

 zajęcia w specjalistycznych laboratoriach w Pile w ramach projektu „Czas 

zawodowców bis”. 

 

Gdzie potem znajdziesz pracę? 

Po zakończeniu nauki możesz podjąć zatrudnienie w: 

 w urzędach administracji publicznej, 



 w przedsiębiorstwach, 

 w ZUS-ie, urzędzie skarbowym, 

 w biurze rachunkowym, 

 w banku, 

 na własny rachunek (firma). 

 

Jakie studia możesz podjąć po ukończeniu tego kierunku ? 

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego możesz podwyższać kwalifikacje 

zawodowe kontynuując naukę w szkołach wyższych na kierunku: 

 ekonomia,  

 finanse,  

 bankowość, 

 zarządzanie. 

 

Zapraszamy dołącz do nas bo ekonomią świat stoi! 

 


