
 

 
 

TECHNIK EKONOMISTA
Okres nauki:  4 lata 
Podbudowa:  gimnazjum 
 

Absolwent po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji: 

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 

AU.36. Prowadzenie rachunkowości

uzyskuje tytuł technika ekonomisty
 

Kształcenie w zawodzie technika ekonomisty zapewnia osiągnięcie wiedzy i umiejętności w
finansów, rachunkowości, organizacji procesów związanych z produkcją i
towarów i usług.  

Uzyskane kwalifikacje pozwolą na zatrudnienie na średnich szczeblach zarządzania 
w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w działach marketingu,
zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, zbytu i planowania produkcji oraz w i
finansowych, organach administracji rządowej, organach samorządu terytorialnego. 
Absolwenci przygotowani są również do zorganizowania i 
gospodarczej.  

Przygotowanie praktyczne do zawodu 
Mariposa, szkolnych pracowniach komputerowych
w przedsiębiorstwach, bankach i urzędach.

Model absolwenta  

Technik ekonomista to osoba, którą charakteryzuje dokładność, systematyczność, odpowiedzialność 
za pracę, kreatywność i przedsiębiorczość, umiejętność pracy w zespole oraz sprawne posługiwanie 
się technologiami informatycznymi. 

Absolwent szkoły przygotowany jest do: 

 planowania i organizowania dowolnej działalności gospodarczej, 
 ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych (księgowość pełna i uproszczona), 
 sporządzania deklaracji podatkowych oraz
 sporządzania dokumentacj
 obsługi programów komputerowych

magazynowo – handlowych,
 wykonywania prac biurowych

 

Absolwent szkoły w zawodzie technik ekonomist
kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji 
A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych. 

TECHNIK EKONOMISTA 

Absolwent po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji:  

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 

Prowadzenie rachunkowości  

technika ekonomisty.  

Kształcenie w zawodzie technika ekonomisty zapewnia osiągnięcie wiedzy i umiejętności w
finansów, rachunkowości, organizacji procesów związanych z produkcją i sprzedażą wyrobów, 

kwalifikacje pozwolą na zatrudnienie na średnich szczeblach zarządzania 
przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w działach marketingu,

zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, zbytu i planowania produkcji oraz w i
finansowych, organach administracji rządowej, organach samorządu terytorialnego. 
Absolwenci przygotowani są również do zorganizowania i prowadzenia własnej

Przygotowanie praktyczne do zawodu uczniowie otrzymują w czasie zajęć w 
lnych pracowniach komputerowych oraz w czasie praktyk zawodowych 

przedsiębiorstwach, bankach i urzędach. 

Technik ekonomista to osoba, którą charakteryzuje dokładność, systematyczność, odpowiedzialność 
za pracę, kreatywność i przedsiębiorczość, umiejętność pracy w zespole oraz sprawne posługiwanie 
się technologiami informatycznymi.  

ny jest do:  

planowania i organizowania dowolnej działalności gospodarczej,  
ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych (księgowość pełna i uproszczona), 

ądzania deklaracji podatkowych oraz analiz ekonomicznych i statystycznych, 
sporządzania dokumentacji kadrowo-płacowej, handlowej i księgowej,  
obsługi programów komputerowych: biurowych, kadrowo – płacowych, księgowych, 

handlowych, 
wykonywania prac biurowych i prowadzenia działań marketingowych 

Absolwent szkoły w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dyplom potwierdzają
w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji 

wynagrodzeń i danin publicznych.  

 

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji  

Kształcenie w zawodzie technika ekonomisty zapewnia osiągnięcie wiedzy i umiejętności w zakresie 
sprzedażą wyrobów, 

kwalifikacje pozwolą na zatrudnienie na średnich szczeblach zarządzania 
przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w działach marketingu, 

zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, zbytu i planowania produkcji oraz w instytucjach 
finansowych, organach administracji rządowej, organach samorządu terytorialnego.  

prowadzenia własnej działalności 

otrzymują w czasie zajęć w firmie symulacyjnej 
z w czasie praktyk zawodowych 

Technik ekonomista to osoba, którą charakteryzuje dokładność, systematyczność, odpowiedzialność 
za pracę, kreatywność i przedsiębiorczość, umiejętność pracy w zespole oraz sprawne posługiwanie 

ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych (księgowość pełna i uproszczona),  
analiz ekonomicznych i statystycznych,  

płacowych, księgowych, 

a może uzyskać dyplom potwierdzający 
w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji 


