
 

 

Technik ekonomista -  klasa E1 i E2 
Współpraca ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski  

 

Kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista 

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji – po ukończeniu tej kwalifikacji 

uczeń zdobywa umiejętności prowadzenia korespondencji handlowej, podstawy wiedzy o 

funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, Potrafi także sporządzić biznes plan, naliczyć 

wynagrodzenia, sporządzić dokumentację kadrowo-płacową oraz deklaracje ZUS, obsługiwać 

program Płatnik, prowadzić księgowość uproszczoną (także w specjalistycznych programach).  
Przedmioty szkolne w ramach tej kwalifikacji: 

- przedsiębiorca w gospodarce rynkowej 

- analiza ekonomiczna i sprawozdawczość 

- działalność przedsiębiorstwa 

- kadry i płace 

AU.36 Prowadzenie rachunkowości – po ukończeniu tej kwalifikacji uczeń ma umiejętność 

prowadzenia pełnej księgowości w programie finansowo-księgowym oraz sporządzania 

sprawozdań finansowych. 

Zdanie egzaminów z tych kwalifikacji skutkuje uzyskaniem tytułu technik ekonomista. 
Przedmioty szkolne w ramach tej kwalifikacji: 

- rachunkowość finansowa 

- biuro rachunkowe 

 

E1 - KLASA PATRONACKA  w zawodzie technik ekonomista 

Pod patronatem centrów nowoczesnych usług biznesowych: Grant Thornton, IKEA Business 

Services Center,  MAN Accounting Center, Lorenz Services 

Oferta praktyk zawodowych u Patronów oraz płatnych staży wakacyjnych już po II klasie dla 

najlepszych uczniów, wycieczki przedmiotowe do firm Patronów, warsztaty specjalistyczne 

Przedmioty rozszerzone: Geografia/matematyka – do wyboru, język niemiecki/język 

angielski – do wyboru 

E2 – klasa w zawodzie technik ekonomista 

Przedmioty rozszerzone:  geografia/matematyka – do wyboru, język angielski 

 

Praktyki zawodowe dla klas E1 i E2: 6 tygodni w biurach rachunkowych, działach 

księgowości, 

 

Oferta dodatkowa w zawodzie technik ekonomista:  

- dla obydwu klas: spotkania z praktykami biznesu, przedstawicielami zawodów z branży 

ekonomicznej, wycieczki przedmiotowe do firm i in.  



 

 

- możliwość bezpłatnego uzyskania podczas nauki w szkole w kl. III i IV dodatkowej 

kwalifikacji AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (w systemie weekendowym), 

dzięki czemu uczeń uzyskuje dodatkowy tytuł: technik rachunkowości,  

- warsztaty i szkolenia z tematyki zawodowej, spotkania z przedstawicielami biznesu, 

projekty edukacyjne i innowacje pedagogiczne mające na celu podniesienie kompetencji 

zawodowych i językowych. 

Klasy ekonomiczne od wielu lat zajmują czołowe miejsca w Polsce w Olimpiadzie Wiedzy 

i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich,  Turnieju Talentów Akademia Księgowego.  

Najlepsi uczniowie w klasie III mają możliwość wyjazdu do Włoch  i Wielkiej Brytanii na 

0praktyki zagraniczne w czasie wakacji w ramach programu Erasmus+.  

 


