
 

Informacje podstawowe 

 
 

1. Zawód:    Technik ekonomista   

 

Kod zawodu: 331403 

Kształcenie w formach szkolnych w zawodzie technik ekonomista odbywa się                       

w czteroletnim technikum dla absolwentów gimnazjum.  

 

2. Symbol  i nazwa kwalifikacji:  

Kwalifikacja A.35     Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji - zdawana po 

klasie drugiej 

Kwalifikacja A.36     Prowadzenie rachunkowości – zdawana po I semestrze  klasy czwartej 

 

3. Opis zawodu: 

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych 

stanowiskach pracy w różnych jednostkach organizacyjnych. Nabyte umiejętności zawodowe 

umożliwiają absolwentowi również utworzenie i prowadzenie własnej działalności.  

 

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

 planowania i prowadzenia działalności gospodarczej; 

 obliczania podatków; 

 prowadzenia spraw kadrowo-płacowych; 

 prowadzenia rachunkowości; 

 wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą. 

 

 Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności 

samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych 

przedsiębiorstwach. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na 
specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu. 

 

Realizowane innowacje w zawodzie technik ekonomista: 



 Doradca podatkowy 

 Innowacyjny biznes 

 Komunikacja elektroniczna 

 Pracownik kancelaryjny 

 Systemy informatyczne w zarządzaniu 

 Vademecum inwestowania. 

 

4. Praktyki zawodowe 

Praktyki zawodowe realizowane są w wymiarze 120 godzin w klasie II i III   odbywają się w 

działach zaopatrzenia, zbytu, rozliczeń podatkowych oraz w dziale księgowości 

następujących jednostek; Urząd Skarbowy, Urząd Miasta, Bank Spółdzielczy, Urząd Miasta i 

Gminy Pruchnik, BIT, Biura Rachunkowe działające na terenie Jarosławia i wiele innych firm 

 

 

5. Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język polski, matematyka 

 

6. Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki  

 

7. Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji: język polski, język obcy, 

matematyka, geografia 

 

Informacje dodatkowe 

1) Instytucje zewnętrzne współpracujące ze szkołą: 

- przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Jarosławia i powiatu 

jarosławskiego, ZUS, Urząd Skarbowy w Jarosławiu i inne – organizacja uczniowskich 

praktyk zawodowych 

-  ZUS, Urząd Skarbowy w Jarosławiu, banki, Powiatowy Urząd Pracyw Jarosławiu, Urząd 

Miasta w Jarosławiu, Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Sąd Rejonowy w Jarosławiu – 

spotkania edukacyjne dotyczące działalności wymienionych instytucji 

- Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu – organizacja spektakli teatralnych i kinowych dla 

uczniów 

- parafie miasta – organizacja cyklicznych nabożeństw i Orszaku Trzech Króli 

-Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu – udostępnianie obiektów sportowych dla 

realizacji zajęć dydaktycznych i dodatkowych szkolnych zajęć sportowych (pływalnia, 

lodowisko, hala sportowa) 

- PCK Koło w Jarosławiu – organizacja wolontariatu honorowych dawców krwi 

- Towarzystwo Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich – organizacja Festiwalu 

Kultury Kresowej 



- Odział PTTK w Rzeszowie - wsparcie finansowe imprez turystycznych organizowanych 

przez  SK PTTK im. Mieczysława Orłowicza 

 

2) Uczelnie prowadzące zajęcia edukacyjne dla uczniów szkoły: 

- PWSTE w Jarosławiu 

- Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 

 

3) Projekty unijne realizowane w szkole: 

- Podkarpacie stawia na zawodowców 

- Bezpieczna+ 

- Od przedszkola do dorosłości 

 

4) Uczelnie patronackie 

-Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – organizacja wykładów 

prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni oraz przedstawicieli instytucji 

państwowych i finansowych; prowadzenie  zajęć i warsztatów w  laboratoriach i pracowniach 

ekonomicznych 

 

5) Współpraca z zagranicą 

- Ośrodek Edukacyjno-Ekologiczny Spohns Haus w Gersheim (Niemcy) -  organizacja 

udziału uczniów szkoły w projektach międzynarodowych i wyjazdów edukacyjno-

krajoznawczych 

- Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie – wsparcie finansowe realizacji 

projektów międzynarodowych 

 

6) Udział w życiu kulturalnym, religijnym, wolontariacie i in. 

- przygotowywanie i prezentacja okolicznościowych programów artystycznych na terenie 

szkoły i w środowisku miasta 

- udział w miejskich uroczystościach patriotycznych i religijnych 

- diakonia muzyczna przy Parafii Bożego Ciała w Jarosławiu 

- wolontariat na rzecz Festiwalu Kultury Kresowej w Jarosławiu 

- wolontariat honorowych dawców krwi PCK  

- udział w spektaklach teatralnych i kinowych, wystawach, prelekcjach organizowanych w 

mieście 



- udział w akcjach  charytatywnych i zbiórkach na rzecz potrzebujących  (Podaruj dzieciom 

uśmiech, fundacja  Pomóż i Ty)  

- udział w międzyszkolnych zawodach sportowych w piłce ręcznej, nożnej, koszykówce 

siatkówce, tenisie stołowym  

- udział w wewnątrzszkolnych zawodach sportowych: Mikołajkowe zawody w siatkówce, 

mistrzostwa szkoły w koszykówce, badmintonie, tenisie stołowym, szachach 

 

7) Turystyka 

- udział w cyklicznych imprezach turystycznych SK PTTK im. Mieczysława Orłowicza: rajd 

klas pierwszych, Rajd im. Profesora Stanisława Galika 

-udział w wycieczkach krajoznawczych SK PTTK np. do Gdańska i na Wybrzeże, na Dolny 

Śląsk i do Pragi czy inne 

 

8) Cykliczne imprezy szkolne 

- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

- Dzień Edukacji Narodowej 

- Święto Odzyskania Niepodległości 

- Święto Patronki Szkoły 

- wigilia szkolna 

- studniówka 

- pożegnanie klas maturalnych 

-Święto 3-go maja 

- uroczyste zakończenie roku szkolnego 

 

9) Inne wewnątrzszkolne działania 

- coroczna zbiórka zniczy i zapalenie ich na grobach na starym cmentarzu w Jarosławiu  

(listopad) 

- coroczna zbiórka karmy dla schroniska w Orzechowcach 

- kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej 

- mikołajki 

- kiermasze ciast i dekoracji świątecznych 

- światowe dni języków obcych 

 


