
 

1) Technikum w zawodzie: technik  rachunkowości 

Nazwa zawodu :   Technik rachunkowości  

Symbol cyfrowy zawodu:   [431103] 

Cykl kształcenia:  2 lata (4 semestry)  

System zaoczny: zajęcia w soboty i niedziele co  

dwa tygodnie 

Podbudowa programowa:  Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z wykształceniem 

średnim  

ogólnokształcącym lub średnim technicznym  

(nie wymagana MATURA) 

Kwalifikacje do zdobycia: Prowadzenie rachunkowości(A.36.) 

-egzamin zdawany na koniec II semestru 

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65.) 

-egzamin zdawany na koniec IV semestru 

 

Opis zawodu: Technik rachunkowości to specjalista przygotowany do : 

prowadzenia rachunkowości, dokonywania rozliczeń 

finansowych, kontroli dokumentów księgowych, poprawiania 

błędów 

w dokumentach i na kontach księgowych, rozliczania kosztów 

działalności, sporządzania i weryfikacji sprawozdań 

finansowych, nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań i 

ściągania należności , 

planowania i analizy finansowej, oceniania sytuacji majątkowej                     

i finansowej organizacji, sporządzania dokumentacji 

pracowniczej, posługiwania się terminologią z zakresu finansów 

publicznych, stosowania przepisów prawa podatkowego oraz 



prawa ubezpieczeń społecznych, archiwizowania dokumentacji 

księgowej. 

Praktyki zawodowe: w biurach rachunkowych, w działach finansowych i księgowych 

przedsiębiorstw, w bankach, w towarzystwach 

ubezpieczeniowych,            w urzędach skarbowych, w 

organizacjach 

gospodarczych i 

fundacjach 

 

 

Przedmioty nauczania:  

 Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej 

 Podstawy przedsiębiorczości  

 Rachunkowość finansowa 

 Wynagrodzenia i podatki 

 Dokumentacja biurowa 

 Biuro rachunkowe 

 Biuro wynagrodzeń i podatków 

 Język obcy w rachunkowości – język angielski 

 Praktyka zawodowa 

Podczas zajęć w pracowniach komputerowych  wykorzystujemy 

oprogramowania księgowo-kadrowe INSERT i SYMFONIA 

 

REKRUTACJA: od 1-ego marca do 15 lipca 2016 roku w Sekretariacie Szkoły przy Placu  

Mickiewicza 13. Zadzwoń lub odwiedź nas osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 8:30 do 15:30 

Wymagane dokumenty: 

 świadectwo ukończenia szkoły średniej (albo świadectwo dojrzałości) 

 dowód osobisty 

 zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej 

nauki zawodu (zapewniamy bezpłatne badania) 

 podanie o przyjęcie (na naszym druku)  

Wymiar praktyk 

zawodowych 
tygodni godzin 

semestr II 2 80 

semestr III 2 80 

Razem  4 160 



Wydajemy LEGITYMACJĘ uprawniającą do zniżek, ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS, 

MOPS i inne; 

Nauka jest całkowicie ZA DARMO! 

Przyjdź i zostań technikiem rachunkowości! 

 

 


