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TECHNIK EKONOMISTA 
Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. 

Stwarza on duże szanse zatrudnienia na różnych stanowiskach pracy.  

Technik ekonomista jest przygotowany do prowadzenia własnej firmy, 
zajmowania stanowisk w komórkach pionu ekonomicznego, finansowego, 
handlowego w dużych firmach i biurach rachunkowych, do podjęcia pracy 

w urzędach i instytucjach finansowych (urzędy skarbowe, banki), obliczania 
podatków, prowadzenia księgowości, kadr i płac z wykorzystaniem 

specjalistycznych programów komputerowych, na których pracuje wiele firm  
w Polsce. 

Uzupełnieniem zdobywanej wiedzy są praktyki 
uczniowskie, odbywane w przedsiębiorstwach 

i instytucjach finansowych. 

 

Zawody, do wykonywania których 
upoważniony jest posiadacz 

dyplomu 
Perspektywa zatrudnienia 

Ekonomista, 
Księgowy, 
Bankowiec, 
Doradca finansowy, 
Doradca inwestycyjny, 
Doradca ubezpieczeniowy, 
Agent ubezpieczeniowy, 
Asystent menedżera, 
Menedżer, 
Urzędnik. 

Urzędy administracji publicznej 
Banki i urzędy skarbowe 
Przedsiębiorstwa produkcyjne, 
handlowe, usługowe 
Jednostki i zakłady budżetowe 
Instytucje ubezpieczeniowe 
Jednostki urzędu samorządu 
terytorialnego 
Prowadzenie własnej działalności 



 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 

Technik rachunkowości to specjalista przygotowany do wykonywania 
kluczowych zadań: prowadzenia rachunkowości, dokonywania rozliczeń 

finansowych, kontrolowania dokumentów księgowych, sporządzania sprawozdań 
finansowych oraz przygotowywania ich do weryfikacji, przechowywania 

dokumentacji księgowej, nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań, ściągania 
należności i roszczeń, wykonywania typowych czynności planistycznych i 

analitycznych. 

Jeśli interesujesz się biznesem, lubisz pracę z komputerem, umiesz logicznie 
myśleć, jesteś dokładny i skrupulatny, niestraszne są  Ci wszelkiego rodzaju 

rozliczenia, analizy to jest to kierunek idealny dla Ciebie! 

Technik rachunkowości to Twoja pierwsza trafna inwestycja! 

Zawody, do wykonywania których 
upoważniony jest posiadacz 

dyplomu 
Perspektywa zatrudnienia 

Księgowy, 
Bankowiec, 
Doradca finansowy, 
Doradca inwestycyjny, 
Doradca ubezpieczeniowy, 
Agent ubezpieczeniowy, 
Asystent menedżera, 
Menedżer. 

Urzędy administracji państwowej i 
samorządowej; 
Banki; 
Urzędy skarbowe; 
Instytucje ubezpieczeniowe; 
Biura rachunkowe; 
Jednostki samorządu terytorialnego; 
Agencje celne; 
Przedsiębiorstwa produkcyjne; 
Firmy usługowe i handlowe; 
Prowadzenie działalności 
gospodarczej. 



TECHNIK HANDLOWIEC 
Technik Handlowiec to najbardziej poszukiwany zawód na rynku pracy. Najwięcej 

ogłoszeń o pracę jest właśnie w tym zawodzie.  

Technik handlowiec jest przygotowany do organizowania pracy w punktach 
sprzedaży, obsługi klienta, wypełniania dokumentów handlowych oraz redagowania 

korespondencji handlowej w języku polskim i obcym, prowadzenia rozliczeń 
i ewidencji małej firmy handlowej z wykorzystaniem komputera oraz wykonywania 

typowych czynności biurowych. 

Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są praktyki 
zawodowe odbywane w  przedsiębiorstwach 

handlowych.  

 

 

 

Zawody, do wykonywania których 
upoważniony jest posiadacz 

dyplomu 
Perspektywa zatrudnienia 

Kierownik sprzedaży 
Menadżer produktu 
Organizator obsługi sprzedaży 
internetowej 
Przedstawiciel handlowy 
Telemarketer 
Pracownik agencji reklamowej  
Doradca ubezpieczeniowy 
Przedsiębiorca 

Agencje reklamowe, 
marketingowe 
Sklepy detaliczne 
Supermarkety, hurtownie 
spożywcze i przemysłowe 
Przedsiębiorstwa handlowe 
Działy handlu i marketingu 
Własna działalność gospodarcza 



TECHNIK HOTELARSTWA 
 

Hotelarstwo jest światem posiadającym własną specyfikę, kodeks i obyczaje.  To 
środowisko specjalistów różnych dziedzin m.in. menedżerów, szefów kuchni.  

Technik hotelarstwa jest przygotowany do prowadzenia działalności promocyjnej 
oraz sprzedaży usług hotelarskich, wykonywania prac związanych z obsługą gości 

w recepcji,  przygotowywania pokoi lub domków dla gości oraz przyjmowania 
i realizacji zamówień na dodatkowe usługi hotelarskie. 

 Uzupełnieniem zdobywanej wiedzy są praktyki uczniowskie odbywane w hotelach 
na terenie całej Polski.  

 

 

 

 

 

Zawody, do wykonywania których 
upoważniony jest posiadacz 

dyplomu 
Perspektywa zatrudnienia 

Organizator usług cateringowych 
Pracownik biura podróży 
Pracownik agencji turystycznej 
Recepcjonista 
Steward, stewardessa 
Pilot wycieczek 
Przewodnik turystyczny 
Przedsiębiorca  

Hotele i pensjonaty turystyczne 
Ośrodki wypoczynkowe 
Zakłady uzdrowiskowe 
Agroturystka 
Biura i agencje turystyczne 
Ośrodki informacji turystycznej 
Organy administracji odpowiedzialnej 
za promocje turystyki 
Własna działalność gospodarcza 



TECHNIK  
ŻYWIENIA I USŁUG 

GASTRONOMICZNYCH 
 

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód, który jest bardzo popularny i daje 
szansę na znalezienie zatrudnienia. Rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych, 

dobrze wykształconych i zmotywowanych, kreatywnych kucharzy, cukierników, 
gastronomów.  

W trakcie trwania tych zajęć uczniowie poznają zasady żywienia, sporządzania 
wykwintnych potraw, organizowania imprez okolicznościowych, dekorowania stołów 

oraz własnoręcznie przygotowują różne potrawy. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są 
zajęcia praktyczne, które odbywają się na terenie 

szkoły w 
nowocześnie 
wyposażonej 

pracowni 
gastronomicznej.  

 

Zawody, do wykonywania 
których upoważniony jest 

posiadacz dyplomu 
Perspektywa zatrudnienia 

Kucharz 
Barman 
Keler 
Technolog żywienia 
Organizator imprez 
Dietetyk 
Restaurator 
Barista 
Cukiernik 
Przedsiębiorca 

Hotele 
Restauracje 
Cukiernie 
Lodziarnie 
Pizzerie 
Domy wczasowe 
Pensjonaty 
Własna działalność gospodarcza 



KLASA O PROFILU  

POLICYJNO  -  PRAWNYM  
 

Nauka w klasie o profilu policyjno-prawnym trwa 4 lata. Uczniowie po ukończeniu 
liceum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, który pozwoli im kontynuować 

naukę na wyższych uczelniach, również wyższych szkołach policyjnych. 

W klasie o profilu policyjno - prawnym obowiązywać będą przedmioty w zakresie 
rozszerzonym: 

* wiedza o społeczeństwie, * historia, * język obcy. 

Młodzież ucząca się w liceum o profilu policyjno - prawnym pozna podstawowe 
zagadnienia z zakresu prawa oraz pracy w policji. Program zajęć poszerzony jest 

dodatkowo o blok programowy „Wybrane Zagadnienia Bezpieczeństwa 
Publicznego” składający się z modułów takich jak np. podstawy samoobrony, 

pierwsza pomoc medyczna, podstawowe zagadnienia BHP, strzelectwo sportowe, 
topografia.  

Część zajęć będzie prowadzona przy współpracy policji, straży pożarnej, 
pracowników sądu i prokuratury. Zajęcia będą odbywać się również poza szkołą, 

uczniowie poznają różne aspekty pracy w wymiarze sprawiedliwości. 



KLASA Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ 

„PIERWSZA POMOC Z RATOWNICTWEM 
MEDYCZNYM” 

Zadaniem klasy z innowacją pedagogiczną „Pierwsza pomoc z ratownictwem 
medycznym” jest uzupełnienie kształcenia ogólnego uzyskiwanego w ramach  

4-letniego liceum ogólnokształcącego o umiejętności przygotowujące do pracy 
głównie w ochotniczych służbach ratowniczych tj. GOPR, WOPR, TOPR oraz w 

Straży Pożarnej.  

W klasie o profilu pierwsza pomoc z ratownictwem medycznym obowiązywać będą 
przedmioty w zakresie rozszerzonym: 

* biologia, * chemia, * język obcy. 

Kierunek ten zapewni uczniom zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu ratownictwa 
medycznego i pierwszej pomocy.  

 

 
 
 

 

 
 

 
 

Dodatkową atrakcją tego kierunku jest  możliwość zdobycia uprawnień 
ratownika wodnego oraz  ukończenia kursu pierwszej pomocy z 

certyfikatem UE.  



 Jesteśmy przyjazną szkołą – gdzie nauczyciele mają dobry kontakt 
z młodzieżą. 

 Zapewniamy przyjazną i serdeczną atmosferę – sprzyja 
bezstresowej nauce. 

 Indywidualizacja nauczania - każdy uczeń zgodnie ze swoimi 
zainteresowaniami wybiera przedmioty, w których chce się 
specjalizować i realizować rozszerzony program. Zajęcia z tych 
przedmiotów są realizowane w grupach międzyklasowych. 

 Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe – z matematyki, języków 
obcych i i wiele innych wykraczających poza normalny tok 
nauczania. 

 Uczniowie mają możliwość korzystania z konsultacji nauczycieli  
(z każdego przedmiotu). 

 Kadra dydaktyczna to pasjonaci, którzy lubią swoją pracę i 
wiedzą jak przekazać wiedzę. 

 Zapewniamy wysoki poziom kształcenia ogólnego i 
zawodowego. 

 Kształcimy, wykorzystując nowoczesne metody kształcenia. 

 Współpracujemy z lokalnymi pracodawcami i zapewniamy 
praktyki zawodowe. 

 Kultywujemy tradycje szkolne. 



 Samorząd Uczniowski  

 Zespół muzyczny  „Paweł Cisowski Band”  

 Uczniowski Klub Sportowy „Ekonomik” 

 Kabaret „Pogubieni” 



KONTAKT 
sekretariat: (13) 43 417 82 

e-mail: zsebrzoz@pro.onet.pl  

www.zsebrzozow.edupage.org 


