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TECHNIKUM

CZAS TRWANIA NAUKI 5 LAT



Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki

niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy,

analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy,

analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku.

Przygotujemy Cię do pracy między innymi w:

• urzędach administracji

• urzędach skarbowych,

• biurach księgowych,

• bankach,

• własnej firmie,

• firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych,

TECHNIK EKONOMISTA
TRADYCJA I PRZYSZŁOŚĆ



TECHNIK LOGISTYK
ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i

kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz

wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści

wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.

Przygotujemy Cię do pracy między innymi w:

• firmie transportowej,

• przedsiębiorstwie spedycyjnym,

• zakładach komunikacji miejskiej,

• przedsiębiorstwach magazynowych,

• służbach mundurowych



Technik eksploatacji portów i terminali zajmuje się organizowaniem pracy na

terminalach przeładunkowych, obsługą środków transportu w portach morskich,

rzecznych, terminalach samochodowych, lotniczych

i drogowych. Jak również obsługą podróżnych w portach i terminalach.

Przygotujemy Cię do pracy między innymi w :

• portach lotniczych,

• agencjach obsługi portów,

• portach kolejowych

• działach przedsiębiorstw transportowo - spedycyjnych

TECHNIK EKSPLOATACJI
PORTÓW I TERMINALI



TECHNIK SPEDYTOR
DOBRE PERSPEKTYWY

Technik spedytora zajmuje się organizowaniem przewozu towarów w kraju

i za granicą, organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje

i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe .

Przygotujemy Cię do pracy między innym w:

• przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych lub spedycyjnych

• agencjach obsługi portów morskich i lotniczych

• hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe



Technik handlowiec zajmuje się sporządzaniem i zawieraniem umów kupna i sprzedaży,
przygotowywaniem ofert handlowych, prowadzeniem negocjacji z dostawcami, klientami;
organizowaniem przepływu towarów lub realizacji usług; kontrolą towarów
przeznaczonych do sprzedaży pod względem ilościowym, jakościowym, cenowym, a także
zabezpieczeniem go przed uszkodzeniem, dbanie o odpowiednie opakowania i jego
oznakowanie; dokonywaniem inwentaryzacji towarów.

Przygotujemy Cię do pracy między innymi w:

• punktach sprzedaży detalicznej,

• hurtowniach i magazynach,

• agencjach reklamowych lub marketingowych,

• działach handlu i marketingu,

• własnej firmie handlowej

TECHNIK HANDLOWIEC
NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI



Technik rachunkowości - zajmuje się prowadzeniem pełnej i uproszczonej

księgowości podmiotów gospodarczych, dekretowania oraz księgowania

operacji gospodarczych, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych

i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, przeprowadzania

operacji finansowych zgodnie

z obowiązującymi zasadami rachunkowości.

Przygotujemy Cię do pracy między innymi w:

• biurach rachunkowych,

• prywatnych przedsiębiorstwach,

• jednostkach finansów publicznych

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
NOWOŚĆ!!!



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

CZAS TRWANIA NAUKI 3 LATA



MAGAZYNIER – LOGISTYK
POSZUKIWANY ZAWÓD

Magazynier-Logistyk realizuje przepływy wszystkich dóbr i informacji w 

magazynie, zarządza dokumentacją i ewidencją magazynową, prowadzi procesy

przedprodukcyjne, organizuje proces przygotowania wysyłki i obsługi klienta.

Absolwent Szkoły Branżowej I stopnia może kontynuować naukę w szkole branżowej

II stopnia.

Przygotujemy Cię do pracy między innymi w:

• firmach logistycznych,

• firmach produkcyjnych, posiadających różne typy magazynów,

• sklepach, hurtowniach,

• firmach handlowych różnych branż,

• centrach logistycznych,



SPRZEDAWCA
PEWNA PRACA

Sprzedawca zajmuje się przyjmowaniem dostaw oraz przygotowywania\em

towarów do sprzedaży,wykonywaniem prac związanych z obsługą klientów oraz

realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

Przygotujemy Cię do pracy między innymi w:

• chatkterze kasjera, ekspedienta

• firmach handlowych na szczeblu hurtu i detalu

• własnej firmy



ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH OFERUJE:

Klasy pod patronatem

Uniwersytetu Techniczno Humanistycznego

Wydział Prawa i Administracji



Wakacyjne staże płatne – dające uczniom możliwość 
zarobkowania, zapoznania się ze specyfiką zawodu 
oraz w przyszłości zaistnienia na rynku pracy

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH OFERUJE:



Miejsca pracy, w których uczniowie Ekonomika 
odbywali staże: Empik i Castorama



CASTORAMA



EMPIK



Działania międzynarodowe
Projekty POWER

za nami m.in.

2017-2018 – Staże zagraniczne w Anglii



2019 – Ponadnarodowa Mobilność Uczniów
w Hiszpanii i Maroko



Działania międzynarodowe
Projekty POWER

przed nami:

 wiosna 2021 Ponadnarodowa Mobilność Uczniów do Włoch

2020 – 2022 – Praktyki zawodowe w Hiszpanii

(miesiąc w Maladze lub Sewilli)



Działania międzynarodowe

Współpraca ze szkołą partnerską z Niemiec i Goethe Institut



Działania międzynarodowe

Współpraca ze szkołą partnerską z Francji



Działania międzynarodowe

Współpraca ze szkołą partnerską z Hiszpanii



Działania międzynarodowe 
Projekty Erasmus +

Przed nami:

2021

Praktyki zawodowe w Hiszpanii (miesiąc w Sewilli)

2020 – 2022

Wymiana międzynarodowa

(Irlandia/Hiszpania/Niemcy/Polska)



Działania międzynarodowe

Projekty eTwinning

Euroweek



ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
BIZNESU UCZYMY W PRAKTYCE

Innowacja pedagogiczna – Branżowe Symulacje Biznesowe – Revas.

Uczniowie w praktyczny sposób poznają tajniki prowadzenia firmy, podejmują

decyzje, dokonują analiz.



NIE SAMĄ SZKOŁĄ UCZEŃ ŻYJE !!!



Współpracuje z innymi polskimi szkołami o podobnym profilu.
Ponadto każdego roku uczniowie uczestniczą w Poznańskim forum
Logistycznym organizowanym przez Politechnikę Poznańską

KOŁO LOGISTYCZNE



WYCIECZKI PRZEDMIOTOWE



SZLACHETNA PACZKA POLA NADZIEI

SZKOLNE KOŁO CARITAS



Zbiórki żywności Tornister pełen uśmiechu

Akcja "Dar Juniora dla 
Seniora"

SZKOLNE KOŁO CARITAS



Dzień Szpilek Chillout Zone

Dzień Skarpetek

DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO



Dzień Uśmiechu Profil na Instagramie

DD

Dzień Kropki



EKONOMIK POMAGA



• I miejsce w piłce ręcznej dziewcząt

• I miejsce w piłce ręcznej chłopców

• II miejsce w tenisie stołowym 
dziewcząt

• III miejsce w tenisie stołowym 
chłopców

• III miejsce w piłce nożnej dziewcząt

• IV miejsce w koszykówce chłopców

• IV miejsce w sztafetowych biegach 
przełajowych dziewcząt

SUKCESY SPORTOWE



ZAPRASZAMY


