
1.   Technik  ekonomista  - 331403 to  zawód  wszechstronny  i  bardzo  popularny  na  

rynku  pracy. 

Stwarza on duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte 

umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej 

działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach 

organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają 

umiejętności  samodzielnego  rozwiązywania  problemów  występujących  we 

współczesnych przedsiębiorstwach 

 
2.   Informacja dodatkowe 

 

 

Szkoła uczestniczy w projekcie w ramach którego  uczeń może zdobyć dodatkowe 

umiejętności zawodowe uczestnicząc w kursach, szkoleniach i płatnych stażach 

wakacyjnych. Uczniowie dodatkowo biorą udział w tygodniu przedsiębiorczości, dniu 

przedsiębiorczości,   konkursach „ Krok w przyszłość”, „ Przedsiębiorczość w 

praktyce”’ Lekcja z ZUS. 
 

 

3.   Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia 

 
a)    Kwalifikacja 1: 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej  

 

b)   Kwalifikacja 2: 

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek  
organizacyjnych 

 
4.   Sylwetka absolwenta 

 
Prowadzenie rachunkowości  pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej. Podział 

zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym 

uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych 

potrzeb i ambicji. 

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista z jednej strony zapewnia osiągnięcie 

kwalifikacji właściwych dla tego zawodu, z drugiej oznacza wyposażenie absolwenta 

w    taki    zakres    wiedzy    i    umiejętności    o    charakterze    ogólnokształcącym 

i ogólnoekonomicznym, który pozwoli na szybkie przekwalifikowanie się lub 

uzupełnienie posiadanych kwalifikacji. Umiejętności te przygotowują absolwenta nie 

tylko do wykonywania typowych dla tego zawodu zadań, lecz także na podjęcie 

działalności gospodarczej na własny rachunek. 

 
5.   Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do 

wykonywania zadań zawodowych w zakresie: 

 
a)  planowania i prowadzenia działalności gospodarczej; 

b)  obliczania podatków; 

c)   prowadzenia spraw kadrowo-płacowych; 

d)  prowadzenia rachunkowości 

e)  wykonywania   analiz   i   sporządzania   sprawozdań   z   działalności   podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą. 
 

 
 

6.   Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie w: 



a)   bankach, 

b)   firmach ubezpieczeniowych, 

c)    biurach pośrednictwa nieruchomościami, 

d)   urzędach skarbowych, 

e)   instytucjach samorządowych, rządowych i pozarządowych. 

f) biura księgowe, 

g)   agencje celne, 

h)   biura maklerskie, 

i) instytucjach prowadzących badania rynku, 

j) będzie też przygotowany do tego, by otworzyć własną działalność gospodarczą. 
 
7.   Baza dydaktyczna i warunki kształcenia 

 
W  naszej  szkole  uczniowie  korzystają  z    pracowni  komputerowych  wyposażoną 

w sprzęt multimedialny i programy do prowadzenia księgowości, niezbędne pomoce 

dydaktyczne (filmy, prezentacje). 



Technik ekonomista 
 



Ekonomia 

 Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz 
opisująca produkcję, dystrybucję oraz 
konsumpcję dóbr. 



Praktyki zawodowe 

 

 Możliwość zapoznania się z 
warunkami pracy w biurach, 
Urzędzie Skarbowym i 
przedsiębiorstwach 

 Zdobycie umiejętności 
obsługi programów 
komputerowych 



Praktyki zagraniczne 

  Praktyki zagraniczne 
uczniów Regionalnego 
Centrum Edukacji 
Zawodowej w Nisku, 
realizowane są w Maladze w 
ramach 
projektu „Europejskie 
praktyki EUROSUKCES” 



Technik ekonomista 

 Technik ekonomista to zawód 
wszechstronny i bardzo popularny na 
rynku pracy. Stwarza on szanse 
zatrudnienia na różnych 
stanowiskach pracy. Nabyte 
umiejętności zawodowe umożliwiają 
absolwentowi utworzenie i 
prowadzenie własnej działalności 
oraz zatrudnienie na wielu 
stanowiskach w różnych jednostkach 
organizacyjnych 



Jeśli wybierzesz ten kierunek 

 Dowiesz się jak zaplanować i 
poprowadzić własną firmę 

 Dowiesz się jak obliczyć 
podatki, prowadzić sprawy 
kasowo-płacowe, 

 Poznasz zasady prowadzenia 
rachunkowości, 

 Dowiesz się jak wykonać analizy 
i sporządzać sprawozdania z 
działalności firmy 

 



 Dowiesz się jak wykorzystać w pracy 
programy komputerowe: kadrowo-płacowe, 
finansowo-księgowe, sprzedażowo-
magazynowe, 

 Dowiesz się jak prowadzić korespondencję 
handlową i służbową, 

 Dowiesz się jak podejmować decyzje 
ekonomiczne 

 





Dzień Przedsiębiorczości 

 To jednodniowa 
praktyka w wybranym 
przez siebie 
przedsiębiorstwie. 

 Możliwość poznania 
firmy od „podszewki” 

 Możliwość oferty 
pracy po skończeniu 
szkoły  

 



Gdzie mógłbyś pracować? 

Jako ekonomista..... W innym zawodzie.... 



Perspektywa zatrudnienia 

 Urzędy administracji publicznej, 

 Banki, Urzędy skarbowe, 

 Przedsiębiorstwa, 

 Jednostki i zakłady budżetowe, 

 Instytucje ubezpieczeniowe, 

 Urzędy jednostek samorządu terytorialnego, 

 Prowadzenie własnej działalności 

 



Program nauczania obejmuje 
następujące przedmioty  

 Podstawy ekonomii  

 Elementy prawa  

 Analiza ekonomiczna i sprawozdawczość 

 Rachunkowość  

 Pracownia rachunkowości i analizy finansowej 

 Pracownia ekonomiczna  

 Język angielski zawodowy  

 Specjalizacja 

 Praktyka zawodowa 

 Marketing 

 Technika biurowa 

 Statystyka  



Czym mógłbyś jeździć? 

Jako ekonomista... W innym zawodzie... 



` 



Do zobaczenia we wrześniu! 



Zawody
ekonomiczne

zawsze

PRZYSZŁOŚCIOWE

Rynek  pracy  podlega  ciągłym  zmianom.  Postęp  techniczny  sprawia,  że  przestają  być
atrakcyjne  zawody,  które dotychczas  cieszyły się  popularnością  -  w ich miejsce  powstają
nowe.  Taka  sytuacja  powoduje,  że  prognozowane  jest  zapotrzebowanie  na  kształcenie  w
nowych  zawodach.  Technik  ekonomista  należy  do  zawodów,  na  które  zawsze  będzie
zapotrzebowanie.

Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo poszukiwany na rynku pracy.

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach
pracy  w  różnych  branżach,  różnych  jednostkach  organizacyjnych.  Dzięki  nabytym
umiejętnościom zawodowym absolwenci mogą  utworzyć i prowadzić własną działalność.



Absolwent  szkoły  kształcącej  w  zawodzie  technik  ekonomista  będzie  przygotowany  do
wykonywania następujących zadań zawodowych:

a) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

b) obliczania podatków;

c) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;

d) prowadzenia rachunkowości.

Ekonomiści są pracownikami cenionymi na rynku pracy, przygotowanymi do  samodzielnego
rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Posiadają
kwalifikacje zawodowe do wykonywania obowiązków, związanych miedzy innymi z polityką
zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością,
obrotem  pieniężnym,  zaopatrzeniem,  sprzedażą,  gospodarką  magazynową,  rozliczaniem
produkcji, wykonywaniem prac biurowych. W realizacji czynności zawodowych  posługują
się  nowoczesną  technologią  oraz  korzystają  z  użytkowych  programów  finansowo-
księgowych,  kadrowo-płacowych,  zarządzania  magazynem.  Wzrasta  zapotrzebowanie  na
specjalistów  
w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.



We  wszystkich  dziedzinach  życia,  związanych  z  gospodarką  i  usługami,  pojawia  się
konieczność  rozwiązywania  problemów ekonomicznych.  Każda instytucja  potrzebuje  osób
zarządzających, planujących i organizujących pracę w firmie. 

Po  zakończonej  nauce  technik  ekonomista  jest  bardzo  atrakcyjnym  kandydatem  dla
przyszłego pracodawcy, ponieważ oprócz wyuczonego zawodu ma doświadczenie zawodowe
-  dzięki  odbytym  praktykom:   w  jednostkach  prowadzących  działalność  gospodarczą  i
instytucjach  bankowych.
Nabywane praktyczne umiejętności zawodowe umożliwiają  pomoc rodzicom i znajomym  
w  sporządzaniu  dokumentów  księgowych,  prowadzeniu  podatkowej  księgi  przychodów  
i  rozchodów,  wypełnianiu  deklaracji  podatkowych  PIT,  VAT  7,  obsłudze  programów
księgowych.

ZAWODY ZWIĄZANE Z KIERUNKIEM:
 Ekonomista, 
 Księgowy, 
 Bankowiec, 
 Doradca finansowy, 
 Doradca inwestycyjny, 
 Agent ubezpieczeniowy, 
 Asystent menedżera, 
 Menedżer 

MIEJSCA PRACY TECHNIKÓW EKONOMISTÓW:
 urzędy administracji,
 urzędy skarbowe, 
 biura księgowe, 
 banki, 
 sekretariaty, 
 agencje celne, 
 biura maklerskie, 
 towarzystwa ubezpieczeniowe, 
 stowarzyszenia i fundacje, 
 własna firma, 
 firmy produkcyjne, handlowe i usługowe.

KIERUNKI STUDIÓW ZWIĄZANE Z EKONOMIĄ: 
 Ekonomia, 
 Zarządzanie, 
 Rachunkowość, 
 Finanse i bankowość, 
 Ekonomika menedżerska, 
 Stosunki międzynarodowe, 
 Zarządzanie zasobami ludzkimi. 

WARTO WYBRAĆ KSZTAŁCENIE W PRESTIŻOWYM I ATRAKCYJNYM
ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA, 



GDYŻ  GWARANTUJE WIELE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA, NAWET NA
SZYBKO ZMIENIAJĄCYM SIĘ RYNKU PRACY.



Drogi ósmoklasisto!!!
Pewnie jeszcze nie wiesz jaką szkołę wybrac� ... 
U  nas  moz�esz  zdobyc�  zawo� d  technika  ekonomisty  oraz  technika

reklamy. Obecna sytuacja epidemiczna nie pozwala nam spotkac�  się z Tobą
osobis�cie, dlatego przygotowalis�my dla Ciebie:

“Quiz wiedzy ekonomicznej” 

https://www.edukator.pl/exam/open/132-88ae04d7-6d41-4ec1-89a7-
e2eee28ce469

 “ Quiz wiedzy o reklamie”.

edukator.pl/exam/open/132-37ce0042-7472-859b-a99d-99896db7c3cb

SPRAWDŹ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI.

A jes� li cos�  po� jdzie nie tak - nie martw się. 

Razem będziemy poznawac� tajniki ekonomii. 

POWODZENIA!!!

https://www.edukator.pl/exam/open/132-88ae04d7-6d41-4ec1-89a7-e2eee28ce469
https://www.edukator.pl/exam/open/132-88ae04d7-6d41-4ec1-89a7-e2eee28ce469
http://edukator.pl/exam/open/132-37ce0042-7472-859b-a99d-99896db7c3cb

