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KSZTAŁCIMY FACHOWCÓW POSZUKIWANYCH  

I  CENIONYCH NA RYNKU PRACY  

 

Przed Tobą ważna życiowa decyzja - wybór szkoły średniej. Jeśli lubisz być sobą, 

nie chcesz ograniczeń, lecz rozwoju, to dołącz do nas. Obok szerokiego wyboru 

kierunków kształcenia, nauki na wysokim poziomie zapewnimy niezwykłą przygodę 

pełną młodzieżowych inicjatyw, projektów i zagranicznych staży. W naszej szkole nie 

będziesz anonimowym pionkiem, lecz pełnoprawnym członkiem społeczności. 

Zdobędziesz specjalistyczne umiejętności, wiedzę praktyczną oraz rozwiniesz swoje 

pasje i zainteresowania. 

Pamiętaj! „Ekonomik” to szkoła dla Ciebie. Dzięki niej rozpoczniesz dynamiczną 

karierę zawodową. 

Społeczność  

Zespołu Szkół Ekonomicznych  

imienia Jana Pawła II w Staszowie  

 

mailto:ekonomik@staszowski.eu
http://www.zsestaszow.eu/


NASZA OFERTA EDUKACYJNA 

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 dla absolwentów szkół podstawowych 

 

Dlaczego warto wybrać Zespół Szkół Ekonomicznych? 

Według ogólnopolskiego rankingu „Perspektyw” i „Rzeczypospolitej” po raz kolejny jesteśmy najlepszym 

technikum w powiecie staszowskim.  Za nasze osiągnięcia w 2019 roku otrzymaliśmy „SREBRNĄ TARCZĘ”,  

a w 2021, 2022 i 2023 „BRĄZOWĄ TARCZĘ”. 

Razem osiągniemy sukces! 

Atuty naszej szkoły: 

• wysoka zdawalność egzaminów zawodowych i matury  

• profesjonalna kadra, czynni egzaminatorzy  

• szeroka oferta kierunków kształcenia  

• bogata baza dydaktyczna i zaplecze sportowe  

• zagraniczne praktyki i staże zawodowe, m.in. na promie Unity Line 

• Europasy i certyfikaty  

• profesjonalne pracownie przedmiotowe  

• wirtualne laboratoria  

• projekty edukacyjne  

• lekcje o funduszach europejskich 

• współpraca z wyższymi uczelniami  

• bezpłatne dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów  

• przyjazna i niepowtarzalna atmosfera  

• indywidualizacja pracy z uczniem  

• bezpieczeństwo  

TECHNIKUM

Technik  rachunkowości

Technik  ekonomista

Technik  hotelarstwa

Technik  logistyk

Technik  informatyk

Technik żywienia i usług  gastronomicznych

Technik  reklamy

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Klasa wielozawodowa - wybór zawodu zależy
od decyzji uczniów

sprzedawca, kucharz, fryzjer, cukiernik,
piekarz, mechanik, blacharz, murarz-tynkarz,
monter sieci i instalacji sanitarnych oraz wiele
innych zawodów!



TECHNIK EKONOMISTA 

Nasi nauczyciele nauczą Cię:  

 planowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej  

 prowadzenia spraw kadrowo-płacowych  

 opracowania biznesplanów  

 obliczania podatku  

 prowadzenia gospodarki magazynowej w firmie  

 wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań  

 Twoja przyszłość to: urzędy skarbowe, biura  rachunko-
we, instytucje ubezpieczeniowe, banki, kancelarie i se- 
kretariaty instytucji rządowych i samorządowych. 
Będziesz pracować jako: specjalista do spraw kadr i płac, 
pracownik administracyjno-biurowy, księgowy, mena- 
dżer, asystent/asystentka dyrektora, specjalista do 
spraw podatkowych. 
A może zostaniesz prezesem własnej firmy?   

TECHNIK HOTELARSTWA 

 

Nasi nauczyciele nauczą Cię: 
 prowadzenia działalności promocyjnej oraz 

sprzedaży usług hotelarskich 
 kierowania sieciami hotelowymi lub biurami 

podróży 
 obsługiwania klienta w recepcji hotelowej 
 sporządzania dokumentacji hotelowej 
 tworzenia biznesplanu i organizowania usług 

dodatkowych  
 przygotowania jednostek mieszkalnych  

Twoja przyszłość to: hotele, pensjonaty, zajazdy, schro-
niska, ośrodki wypoczynkowe i uzdrowiskowe, gospo- 
darstwa agroturystyczne, promy i statki wycieczkowe, 
linie lotnicze. 
Będziesz pracować jako: inspektor piętra hotelowe- 
go, recepcjonista, steward lub stewardessa, pracownik 
biura podróży, pilot wycieczek, organizator usług 
hotelowych.  
A może zostaniesz właścicielem sieci hoteli?  

TECHNIK INFORMATYK 
Nasi nauczyciele nauczą Cię:  
 projektowania stron internetowych i aplikacji  
 przygotowania i eksploatacji sieci komputerowych  
 administrowania sieciami i stronami WWW  
 zarządzania bazami danych  
 przygotowania do pracy komputerów i urządzeń  
 serwisowania i naprawy urządzeń  komputerowych 

Twoja przyszłość to: firmy informatyczne, gałęzie 
gospodarki narodowej np. banki, administracja, urzędy 
skarbowe, ośrodki obliczeniowe, studia telewizyjne i 
radiowe, firmy tworzące gry komputerowe.  
Będziesz pracować jako: grafik, administrator sieci i baz 
danych, serwisant, instalator i administrator systemów 
operacyjnych, programista. 
A może to Ty zaprojektujesz grę komputerową, która 
zdobędzie największą popularność?  

 



TECHNIK LOGISTYK 

 

Nasi nauczyciele nauczą Cię:  
 organizowania pracy w różnych magazynach 
 analizowania ofert handlowo-transportowych 
 dobierania odpowiednich środków transportu  
 negocjowania cen i analizowania kosztów dostaw  
 zarządzania systemami informatycznymi 

pozwalającymi np. planować trasy dostaw 
 kierowania zespołem pracowników 

Twoja przyszłość to: działy logistyki przedsiębiorstw, 
działy logistyki administracji publicznej, wojsko, policja, 
służba zdrowia, magazyny i centra dystrybucyjne. 
Będziesz pracować jako: specjalista do spraw zarzą- 
dzania zapasami, spraw transportu i logistyki, handlu 
elektronicznego,  spraw obsługi klienta, spedytor. 
A może zostaniesz prezesem największej firmy 
spedycyjnej?  
 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 
Nasi nauczyciele nauczą Cię: 

 sporządzania dokumentacji kadrowej  

 profesjonalnego prowadzenia księgowości firmy  

 rozliczania wynagrodzeń i składek odprowadzanych 
do ZUS  

 prowadzenia ewidencji i rozliczeń podatkowych  

 sporządzania sprawozdań finansowych  

 prowadzenia rozliczeń finansowych z kontra-
hentami i bankami  

Twoja przyszłość to: działy finansowe wielu przedsię-
biorstw i firm, banki, urzędy administracji samorzą-
dowej, biura rachunkowe, instytucje ubezpieczeniowe. 
Będziesz pracować jako: główny księgowy, doradca 
podatkowy, specjalista do spraw kadrowo-płacowych 
lub ubezpieczeń. 
A może zostaniesz dyrektorem finansowym jednej 
z największych firm w Polsce?  
  

TECHNIK REKLAMY 

 

Nasi nauczyciele nauczą Cię:  
 planowania kampanii reklamowej  
 organizowania promocji sprzedaży  
 projektowania materiałów reklamowych  
 przygotowania reklamy wewnętrznej i internetowej  
 wykorzystania różnych technik reklamy  
 cyfrowej obróbki zdjęć i montażu filmów  

Twoja przyszłość to: agencja reklamy, działy marketingu 
i reklamy, biura ogłoszeń środków masowego przekazu, 
agencje scenariuszowe i studia graficzne, studia 
produkcyjne, agencje do spraw kontaktu z prasą.  
Będziesz pracować jako: projektant grafiki, copy-
writer, account manager, specjalista do spraw marke-
tingu, pracownik działu kreatywnego. 
A może wygrasz konkurs na najlepszą kampanię 
reklamową w Polsce?  



TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 
Nasi nauczyciele nauczą Cię:  
 urządzenia i prowadzenia zakładu gastrono-

micznego (restauracji, kawiarni itp.) 
 układania diety i jadłospisu  
 organizowania produkcji gastronomicznej  
 przygotowania oferty gastronomicznej na każdą 

imprezę  
 dokonywania oceny towaroznawczej żywności  
 dekorowania potraw 
 profesjonalnego obsługiwania konsumenta 

Twoja przyszłość to: restauracje, kawiarnie, gastro-
nomia hotelowa, firmy cateringowe, punkty małej 
gastronomii. 
Będziesz pracować jako: szef kuchni, menadżer, doradca 
do spraw żywienia, intendent, barman. 
A może zostaniesz właścicielem restauracji umiejącej 
oczarować gości kuchnią molekularną?  

 
 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

Obecnie na rynku pracy poszukiwani są wykwalifikowani rzemieślnicy i fachowcy. 
W Branżowej Szkole I Stopnia kształcimy w wielu zawodach, m. in.: 

• sprzedawca  
• kucharz  
• cukiernik  
• mechanik pojazdów samochodowych  
• murarz  
• stolarz  
• elektryk  
• fryzjer 

Jako absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia będziesz dobrze przygotowany do zawodu. Zostaniesz doceniony w kraju 
i za granicą. Będziesz mógł prowadzić własną firmę lub kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. 

 

Nasze sukcesy 
 OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH 

 OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA SPEDYCYJNO - LOGISTYCZNA 

 ŚWIĘTOKRZYSKI KONKURS WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI 

 FINAŁ WOJEWÓDZKI W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 

 FINAŁ WOJEWÓDZKI W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ 

 WIRTUALNE GRY  

 KONKURSY POETYCKIE  

 WYSOKIE MIEJSCA W RANKINGU PERSPEKTYW: 

 SREBRNA TARCZA 2019 BRĄZOWA TARCZA 2021 BRĄZOWA TARCZA 2022 BRĄZOWA TARCZA 2023 

 

  



Szkoła to nie tylko nauka to również… 
• wycieczki zawodowe, edukacyjne i rekreacyjne 

• koła zainteresowań  

• zespół muzyczno – wokalny 

• wolontariat  

• wizyty studyjne u pracodawców  

• przedsięwzięcia  

• sesje naukowe  

 

 

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY! 
 

Nowinki z pierwszej ręki, czyli rozmowa z uczniami  „Ekonomika” 
 

Zespół Szkół Ekonomicznych: 

Dlaczego zdecydowałaś się na wybór naszej szkoły? 

Ola: 

Na mój wybór wpłynęło kilka czynników: odległość, opcje kierunków kształcenia oraz opinie znajomych. Uważam, że 

decyzja o nauce w Zespole Szkół Ekonomicznych była słuszna, gdyż nie tracę czasu na dojazdy oraz jestem zadowolona 

z wyboru kierunku, który pozwoli mi w przyszłości realizować się zawodowo. Poza tym w razie kłopotów z nauką uczeń 

może uzyskać tu wsparcie nauczycieli. 

Zespół Szkół Ekonomicznych: 

Opowiedz o swoich planach na przyszłość. 

Kacper: 

Po ukończeniu szkoły średniej planuję studiować w Krakowie na kierunku „Zarządzanie”. Jestem przekonany, że bez 

problemu zdam maturę i będę mógł aplikować na wybrany kierunek. Zdecydowałem, że będą to studia zaoczne, dzięki 

czemu spełnię swoje małe marzenie – połączę naukę z pracą. Planuję zatrudnić się w salonie samochodowym jako 

doradca klienta. 

Zespół Szkół Ekonomicznych: 

Co Cię najbardziej interesuje? Jakie są Twoje pasje? 

Ola:  

Swój wolny czas przeznaczam na sport: siatkówkę i ćwiczenia na siłowni. Dzięki nim odpoczywam, chociaż ktoś może 

powiedzieć, że to przecież wysiłek fizyczny. Ale taka właśnie moja pasja, a obok sportu – muzyka. Szkoła pozwala mi 

na rozwijanie moich zainteresowań dzięki bardzo dobrze wyposażonemu zapleczu sportowemu.  

A jeśli ktoś jest utalentowany muzycznie, to może zainteresuje go fakt, że w „Ekonomiku” prężnie działa zespół „Econ”. 

Zespół Szkół Ekonomicznych: 

Jesteś laureatem Olimpiady Spedycyjno – Logistycznej. Komu zawdzięczasz swój sukces? 



Kamil: 

Wyróżnienie zawdzięczam rodzinie, przyjaciołom oraz nauczycielom, tym obecnym i tym byłym. To oni dawali cenne 

wskazówki, ukierunkowali moją pracę i stanowili cenne wsparcie zarówno merytoryczne, jak i psychologiczne – wierzyli 

w mój sukces. 

Zespół Szkół Ekonomicznych: 

Jakie jest Twoje największe marzenie? 

Kacper: 

Pragnę dojść do takiego etapu w życiu, w którym jedyne ograniczenia będę stawiał sobie sam. 

Zespół Szkół Ekonomicznych: 

Kto jest Twoją największą inspiracją? 

Kamil: 

Największą inspiracją są ludzie wokół mnie. Od tych, którzy są 

zmotywowani, życzliwi i pracowici czerpię swoją siłę. To ta determinacja 

i wytrwałość sprawiają, że idę dalej. 

 

Na pytania odpowiadali: 

Aleksandra Kosakowska – uczennica kl. IVa 

Kacper Biel – uczeń kl. IVb  

Kamil Młodziński – uczeń kl. IVe.  

 

 


