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PREZENTACJA  ZAWODU

TECHNIK   

RACHUNKOWOŚCI

EKA.05.
EKA.07.



Nauka w naszej szkole umożliwi Ci 

uzyskanie świadectw potwierdzających następujące kwalifikacje:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej

jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji otrzymasz

świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Po zdaniu egzaminu z dwóch kwalifikacji oraz ukończeniu szkoły

otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Wzór: Dz.U. z 2019 r. poz.1731, 1700 

zał.nr 7 do Rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2019 r.

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE



W klasie TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

przedmiotami rozszerzonymi będą:

klasa 1A - język angielski i geografia

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE



Wszyscy wiemy, że języki obce to dziś podstawa!!!

U nas każdy uczy się DWÓCH:

obowiązkowo:

➢ języka angielskiego

oraz do wyboru jednego spośród: 

➢ języka niemieckiego

➢ języka hiszpańskiego

Każdy znajdzie coś dla siebie ☺

JĘZYKI OBCE



Naszym wyróżnikiem i atutem są przedmioty zawodowe. 

Czego będziesz się uczyć? Oto lista przedmiotów 

zawodowych:
➢ podstawy ekonomii

➢ elementy prawa

➢ statystyka

➢ kadry i wynagrodzenia

➢ prowadzenie gospodarki finansowej

➢ rachunkowość finansowa

➢ działalność przedsiębiorstwa

➢ pracownia wynagrodzeń i podatków

➢ biuro rachunkowe

➢ zajęcia praktyczne w firmie

➢ język angielski w branży ekonomicznej

Po 5-letniej nauce w technikum i zdanych egzaminach zawodowych

jesteś doskonale przygotowany/a do podjęcia pracy.

Jeśli chcesz dalej się uczyć, pójść na studia - nie ma sprawy,

przecież masz MATURĘ ☺

PRZEDMIOTY ZAWODOWE



W trzeciej i czwartej klasie rzucimy Cię na głęboką wodę ☺

Damy Ci możliwość sprawdzenia się w działaniu 

w jednej z wybranych firm na PRAKTYKACH ZAWODOWYCH

➢ Technik rachunkowości odbywa praktyki m.in. w: bankach,

urzędach skarbowych, w przedsiębiorstwach produkcyjnych,

usługowych, handlowych…

➢ Dla najlepszych uczniów praktyki zawodowe za granicą !!!

W ramach programu ERASMUS+ uczniowie wyjeżdżają do Hiszpanii. Po odbytej

praktyce każdy uczeń otrzymuje międzynarodowy certyfikat Europass Mobilność,

potwierdzający zdobyte kwalifikacje i umiejętności - bezcenny dokument, kiedy

ubiegasz się o pracę ☺

PRAKTYKI ZAWODOWE



Po ukończeniu klasy w zawodzie TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

będziesz mógł/mogła zajmować się, m. in.:

➢prowadzeniem rachunkowości,

➢dokonywaniem rozliczeń finansowych,

➢kontrolowaniem dokumentów księgowych,

➢sporządzaniem sprawozdań finansowych oraz przygotowywaniem ich

do weryfikacji,

➢przechowywaniem dokumentacji księgowej,

➢nadzorowaniem terminowej spłaty zobowiązań, ściąganiem należności

i roszczeń,

➢wykonywaniem typowych czynności planistycznych i analitycznych.

Całkiem sporo możliwości, prawda?

Obecnie na rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów

w zakresie rachunkowości i finansów. Wszędzie potrzebni są księgowi.

Może to coś dla Ciebie?

PERSPEKTYWY PRACY



Kończąc naszą szkołę, możesz pracować jako, m. in.:
➢ specjalista ds. kadr i płac

➢ specjalista ds. księgowych

➢ analityk

➢ urzędnik ubezpieczeń społecznych

➢ urzędnik podatkowy

➢ specjalista ds. zaopatrzenia i gospodarki materiałowej

Znajdziesz zatrudnienie m.in. w:
➢ urzędach administracji państwowej, jednostkach budżetowych

➢ bankach i instytucjach finansowych

➢ wszystkich instytucjach publiczno-prawnych

➢ biurach rachunkowych

Jesteś również świetnie przygotowany/przygotowana do prowadzenia

własnej działalności gospodarczej.

PERSPEKTYWY PRACY



Zastanawiasz się jakie cechy powinien posiadać

dobry technik rachunkowości?

Jeśli jesteś:
➢ dokładny

➢ sumienny

➢ rzetelny

➢ systematyczny

➢ zdyscyplinowany

➢ dobrze zorganizowany

➢ gotowy do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji

PRZYJDŹ DO NAS 

I ZOSTAŃ TECHNIKIEM RACHUNKOWOŚCI

To zawód dla Ciebie!!!

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE


