
Kochani Uczniowie! 

 

Z powodu epidemii koronawirusa większość dni otwartych oraz targów 

edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych  została odwołana. My zdążyliśmy  

i z wielką radością mieliśmy okazję gościć Was w Naszej Szkole. Jeszcze raz 

dziękujemy za ogromne zainteresowanie jakim nas obdarzyliście. Od tego czasu 

dokładamy jeszcze większych starań by "Ekonomik" był dla Was drugim domem.  

Przed Wami decyzja o wyborze szkoły. Koronawirus sprawił, że w tym roku 

szkolnym egzaminy zewnętrzne odbędą się w nowych terminach, a to zmienia 

harmonogram rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych. Egzamin 

ósmoklasisty, decyzją Ministra Edukacji Narodowej odbędzie się w połowie czerwca, 

w zeszłym roku w  tym czasie czekalibyście już na wyniki.  

Przygotowaliśmy dla Was krótką informację o każdym z kierunków jakie 

możecie znaleźć w Naszej ofercie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Technik rachunkowoś ci 

 

Księgowy przed którym otwiera się możliwość pracy w firmach i korporacjach 

krajowych i międzynarodowych, instytucjach państwowych, samorządowych, 

finansowych, bankach, biurach rachunkowych. 

 

Kierunek ten  realizowany jest w oparciu o współpracę z biurami rachunkowymi, 

działami księgowości przedsiębiorstw prywatnych, instytucji rządowych 

i samorządowych oraz Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. 

 

Możliwości podjęcia pracy: 

 

w biurach rachunkowych, w działach księgowości, kadr, analiz, w urzędach 

skarbowych, w urzędach państwowych i samorządowych, w bankach, w instytucjach 

finansowych, w funduszach inwestycyjnych, w towarzystwach ubezpieczeniowych,  

w formie własnej działalności gospodarczej. 

  

Kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości ważne na terenie Polski i Unii 

Europejskiej w obszarze: 

 

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

jednostek organizacyjnych. 

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości. 

 

 

 

 

 

 



Technik ekonomiśta 

 

Specjalista do spraw biznesowych na średnich szczeblach zarządzania. 

Kierunek ten realizowany jest w oparciu o współpracę z Wydziałem Nauk 

Społecznych przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w  Kielcach filia w Piotrkowie 

Tryb. oraz przedstawicielami branży bankowej Bank Gospodarki Żywnościowej  

w Piotrkowie Tryb. i Bank Ochrony Środowiska w Piotrkowie Tryb. 

Możliwości podjęcia pracy:  

 

w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych i podatkowych, w przedsiębiorstwach 

produkcyjnych, usługowych i handlowych (dział marketingu, zaopatrzenia  

i gospodarki materiałowej, zatrudnienia wynagrodzeń księgowości, sprzedaży 

produktów, planowania produkcji, sprawozdawczości finansowej), w kancelariach  

i sekretariatach instytucji rządowych, samorządowych, finansowych, podmiotów 

gospodarczych, w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami, w instytucjach 

prowadzących badania rynku, w biurach rachunkowych w zakresie uproszczonej 

ewidencji,  w samodzielnie prowadzonej firmie. 

Możliwość dalszego kształcenia na studiach ekonomicznych i administracyjnych. 

 

Kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista ważne na terenie Polski oraz Unii 

Europejskiej w obszarze: 

 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej. 

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

organizacyjnych. 



   

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE  

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista po 

potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych 

i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może  uzyskać dyplom zawodowy 

w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.07. 

Prowadzenie rachunkowości. 

 

Technik logiśtyk 

 

specjalista ds. logistyki, czyli pośrednik usług biznesowych na średnich szczeblach 

zarządzania. 

Możliwości podjęcia pracy: 

Działy logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, 

transportowych i spedycyjnych w : dystrybucji towarów (magazyny); służbie zdrowia; 

wojsku; komunikacji miejskiej 

Możliwość dalszego kształcenia na kierunkach ekonomicznych, logistycznych, 

spedycyjnych 

Kwalifikacje w zawodzie technik logistyk ważne na terenie Polski oraz Unii 

Europejskiej w obszarze: 

AU.22.Obsługa magazynów  

AU.32.Organizacja transportu 

 



Technik fotografii i multimedio w 

 

technik fotografii i multimediów, czyli średni personel w zakresie działalności 

artystycznej i kulturalnej, specjalista zajmujący się fotografowaniem i realizacją 

projektów multimedialnych. 

Możliwości podjęcia pracy: 

laboratoria kryminalistyczne (policja), naukowo - badawcze, medyczne; firmy 

fotograficzne- studia fotograficzne- usługi branży fotograficznej(w tym e - usługi);- 

agencje prasowe, reklamowe; wytwórnie filmowe- wydawnictwa- drukarnie- redakcje 

czasopism- archiwa, muzea- możliwość dalszego kształcenia na kierunkach 

artystycznych ,operatorskich, graficznych 

Stanowiska pracy: 

fotograf; fotolaborant; fotoreporter; operator zdjęciowy 

Kwalifikacje w zawodzie fototechnik ważne na terenie Polski i Unii Europejskiej  

w obszarze: 

AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 

AU.28 . Realizacja projektów multimedialnych 

 

 

Dodatkowe uprawnienia po potwierdzeniu kwalifikacji w zawodzie fototechnik można 

uzyskać dodatkowo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik 

cyfrowych procesów graficznych. 



Technik reklamy 

 

specjalista  ds  organizacji reklamy, czyli pośrednik usług biznesowych na średnim 

szczeblu zarządzania. 

Możliwości podjęcia pracy: 

agencje reklamy; działy marketingu i reklamy; przedsiębiorstwa produkcyjne  

i reklamy; biura ogłoszeń środków masowego przekazu; agencje scenariuszowe  

i studia graficzne; studia produkcyjne; agencje do spraw kontaktu z prasą; możliwość 

dalszego kształcenia na kierunkach marketingu, grafiki komputerowej. 

Kwalifikacje w zawodzie technik organizacji reklamy ważne na terenie Polski i Unii 

Europejskiej w obszarze: 

AU.29 . Sprzedaż produktów i usług reklamowych 

 AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 

 

 

 

 

 

 



Technik Handlowiec 

 

specjalista ds. handlu, czyli średni personelem  do spraw sprzedaży. 

Możliwości podjęcia pracy: 

punkty sprzedaży detalicznej; hurtownie i magazyny; przedsiębiorstwa handlowe  

o różnych formach własności; instytucje promocji i marketingu; własna działalność 

gospodarcza w branży handlowo – marketingowej; możliwość dalszego kształcenia 

na kierunkach ekonomicznych 

Kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec ważne na terenie Polski oraz Unii 

Europejskiej w obszarze: 

 

AU.20. Prowadzenie sprzedaży 

AU.25. Prowadzenie działalności handlowej 

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ: 

http://www.zsp5.piotrkow.pl/ 

https://www.facebook.com/ZSP5Piotrkow/ 

 

ZAPRASZAMY!!! 

http://www.zsp5.piotrkow.pl/
https://www.facebook.com/ZSP5Piotrkow/

