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Opolski Ekonomik to dla mnie nie tylko miejsce pra-
cy, ale przede wszystkim świat inspirujących relacji, 

kreatywnych projektów, uczenia się od siebie nawzajem 
i przestrzeń na rozwój młodzieży oraz nas – nauczycieli. 

Droga Kandydatko, drogi Kandydacie! Stoisz przed 
wyborem. Wybór jest sztuką. Sztuka oznacza wyjątko-
wość, precyzję, wytrwałość, otwartość, pomysłowość, 
ideę, wartości, celowość oraz przekaz. Podejmując de-
cyzję, zastanów się, czy pragniesz dołączyć do społecz-
ności tolerancyjnej, pełnej pasji i dążącej do obranego 
celu, czy chcesz zdobyć zawód, umiejętności poruszania 
się po rynku pracy, a także ukończyć szkołę egzaminem 
maturalnym otwierającym drzwi do studiowania.

Szkoła zawodowa w tym przypadku znaczy więcej. 
Oprócz tytułu technika wybranego zawodu, możesz na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych zdobyć dodatko-
we kompetencje – w zakresie administracji, kadr i płac 
czy rachunkowości. Praktyki zawodowe, w tym zagra-
niczne m.in. w Hiszpanii, pomogą Ci potem szybko do-
stosować się do warunków pracy. 

Sztuką Ekonomika jest stwarzanie możliwości roz-
wijania pasji: sportowych, teatralnych, fotograficznych, 
wolontariackich, samorządowych, wokalnych. Nasi ab-
solwenci są radnymi, założycielami własnych firm, stu-
dentami wielu prestiżowych uczelni, także cenionymi 
pracownikami w sektorze gospodarczym. 

U nas każdy ma szansę na sukces. Zainspiruj się 
i dołącz do nas. Zapraszam.

Dyrektor ZSEk
Ewa Nowak-Kübler
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TECHNIK
rachunkowościEKA.05

Prowadzenia spraw 
kadrowo-płacowych 
i gospodarki 
finansowej jednostek 
organizacyjnych 

EKA.07
Prowadzenie 
rachunkowości

Księgowość to serce każdej firmy, a księgowy to główny 
strateg, który dzięki swoim umiejętnościom i wiedzy, dostarcza 
niezbędnych danych do podejmowania decyzji. Profesjonalizm 
i fachowość w przetwarzaniu danych, rozliczaniu podatków czy 
sporządzaniu sprawozdań przy użyciu nowoczesnych narzędzi 
to jego atrybuty. Jak każdy gracz strategiczny kieruje się on 
sztuką wyboru, mając na względzie z jednej strony dobro firmy, 
z drugiej zaś wyzwania otoczenia.   

• specjalista ds. kadrowo-płacowych,
• specjalista ds. rachunkowości,
• analityk finansowy,
• agent ubezpieczeniowy,
• doradca finansowy,
• urzędnik administracji publicznej,
• pracownik banku,
• pracownik działu finansowego w każdym przedsiębiorstwie.

Możliwe kreacje przyszłości:
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Przedmioty zawodowe w Ekonomiku:

• podstawy ekonomii 
i statystyki,

• finanse przedsiębiorstw,
• kadry i płace,
• rachunkowość,
• język obcy zawodowy,

• pracownia  
kadrowo-płacowa,

• pracownia statystyki,
• pracownia analiz 

ekonomiczno-finansowych,
• pracownia rachunkowości.

+ 280 godzin praktyk zawodowych



TECHNIK 
reklamy

Przedmioty zawodowe w Ekonomiku:

• teoria reklamy i tworzenia przekazu reklamowego,
• fotografia produktowa,
• pracownia projektów reklamowych,
• etyka i komunikacja w reklamie,
• elementy psychologii w reklamie,
• planowanie kampanii reklamowej,
• pracownia kampanii reklamowej,
• badania reklamy,
• język angielski zawodowy.

+ 280 godzin praktyk zawodowych

Już w starożytnej Grecji reklama pełniła funkcję komunikacyjno-informacyjną. 
Reklama, kreacja są obecnie nieodzownym elementem ludzkiego życia. 
Przekaz reklamowy pełni funkcję prezentacji, wpływa na popyt, utrzymuje 
rynek zbytu. Najzdolniejsi twórcy reklamy w Ekonomiku tworzą nowe 
kampanie promocyjne szkoły, a efekty ich pracy można zobaczyć na 
szkolnym IG i FB.

Możliwe kreacje przyszłości:

• art. designer,
• web designer,
• junior graphic designer,
• account manager,
• brand manager,
• digital manager.

• specjalista ds. marketingu, 
• specjalista SEO,
• specjalista ds. PR,
• redaktor / dziennikarz,
• copywriter,
• specjalista ds. reklamy,
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PGF.07
Wykonywanie 

przekazu 
reklamowego 

PGF.08
Zarządzanie 

kampanią 
reklamową



TECHNIK
programista

Możliwe kreacje przyszłości:
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INF.03 
Tworzenie i administrowanie 
stronami i aplikacjami 
internetowymi oraz bazami 
danych 

INF.04 
Projektowanie, programowanie 
i testowanie aplikacji

Przedmioty zawodowe w Ekonomiku:

• podstawy informatyki, podstawy baz danych,
• strony i aplikacje internetowe,
• aplikacje webowe, desktopowe i mobilne,
• język angielski zawodowy,
• tworzenie i zarządzanie bazami danych,
• tworzenie stron i aplikacji internetowych,
• tworzenie aplikacji desktopowych i mobilnych.

+ 280 godzin praktyk zawodowych

Programista to kreator, a powstawanie aplikacji mobilnych 
czy webowych to wieloetapowy proces. Kodowanie wymaga 
dużej koncentracji, skupienia się na celu. Stworzenie arcydzieła 
wymaga czasu. W Ekonomiku poznasz najważniejsze 
narzędzia do programowania swoich przyszłych sukcesów.

• programista baz danych,
• web developer,
• programista systemów 

łączności komputerowej,
• projektant aplikacji,
• menedżer projektu.



• fotograf w studio fotograficznym, redakcji, dziale promocji i reklamy,
• junior designer w agencji reklamowej, 
• fotoedytor,
• wytwórnie filmowe,
• laboratoria kryminalistyczne.

Kreacje przyszłości:

TECHNIK
fotografii i multimediów
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AUD.02
Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 

AUD.05
Realizacja projektów graficznych  

i multimedialnych

Przedmioty zawodowe w Ekonomiku:

• estetyka i historia fotografii, kompozycja obrazu, 
• fotografia plenerowa i studyjna,
• projektowanie graficzne i pracownia cyfrowej obróbki obrazu,
• podstawy fotografii i optyki,
• podstawy chemii fotograficznej,
• pracownia chemicznej obróbki materiałów fotograficznych,
• materiały cyfrowe, grafika komputerowa, technologie multimedialne,
• pracownia projektów multimedialnych i animacji fotograficzno-filmowej,
• język angielski zawodowy.

+ 280 godzin praktyk zawodowych

Fotografia to umiejętność rysowania światłem. Oznacza zbiór technik, 
dzięki którym można zarejestrować obraz za pomocą światła. Podobnie jak 
malarstwo, fotografia ma zdolność inspirowania, angażowania odbiorcy 
i wzbudzania emocji. Na korytarzach Ekonomika zobaczysz liczne prace 
naszych najzdolniejszych fotografów.



TECHNIK
logistyk

SPL.01 
Obsługa 

magazynów 

SPL.04
Obsługa 

transportu

Przedmioty zawodowe w Ekonomiku:

• logistyka w produkcji i dystrybucji,
• zapasy i magazynowanie,
• procesy transportowe w logistyce,
• usługi logistyczno-transportowe,
• język angielski dla logistyków,
• pracownia magazynowa,
• planowanie produkcji i dystrybucji,
• pracownia transportowo-spedycyjna,
• planowanie przepływów w transporcie.

+ 280 godzin praktyk zawodowych

• kierownik ds. dystrybucji i logistyki,
• kierownik ds. transportu,
• kierownik magazynu,
• magazynier,
• specjalista ds. zaopatrzenia.
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Możliwe kreacje przyszłości:

Mistrz – logistyk to wykwalifikowany 
pracownik odpowiedzialny za 
organizację przepływu towarów 
i koordynowanie procesów 
dystrybucji. Umiejętności 
menedżerskie, takie jak zdolność 
pracy pod presją czasu i szybkiego 
podejmowania decyzji to 
najważniejsze kompetencje logistyka. 
Od kilku lat Ekonomik jest w krajowej 
czołówce olimpiad i konkursów 
logistycznych. 



TECHNIK
ekonomista

• agent ubezpieczeniowy, 
• urzędnik administracji publicznej,
• specjalista ds. ekonomiczno-finansowych, 
• specjalista ds. kadrowo-płacowych, 

• pracownik banku, 
• analityk rynku, 
• doradca inwestycyjny, 
• menedżer.

Przedmioty zawodowe w Ekonomiku:

• elementy prawa,
• podstawy ekonomii i statystyki,
• ekonomika,
• finanse przedsiębiorstw,
• język obcy zawodowy,
• pracownia ekonomiczna,
• pracownia kadrowo-płacowa,
• pracownia analiz ekonomiczno-finansowych,
• pracownia technik biurowych i statystyki.

+ 280 godzin praktyk zawodowych

Sztuka ekonomii polega na tym, aby przewidywać sytuacje ekonomiczne 
i umieć reagować na nagłe zmiany rynkowe. Ekonomista niczym 
artysta potrafi kreować finansową rzeczywistość, dostosować ją do 
swoich potrzeb, czerpać korzyści dzięki umiejętności przewidywania 
i wyciągania wniosków. Szerokie kompetencje zawodowe ekonomisty 
połączone z kreatywnością to prosty przepis na sukces zawodowy.

EKA.04 
Prowadzenie dokumentacji 
w jednostce organizacyjnej

EKA.05
Prowadzenie spraw 

kadrowo-płacowych 
i gospodarki finansowej 

jednostek organizacyjnych

Możliwe kreacje przyszłości:
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TECHNIK
grafiki i poligrafii 
cyfrowej

Przedmioty zawodowe w Ekonomiku:

• podstawy grafiki komputerowej,
• pracowania projektowania graficznego,
• podstawy poligrafii i projektowania publikacji,
• planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej,
• cyfrowe techniki drukowania,
• pracownia drukowania cyfrowego,
• techniki drukowania 3D,
• pracownia druku 3D,
• język obcy zawodowy.

+ 280 godzin praktyk zawodowych

Narzędziem pracy grafika jest pędzel, ołówek i biała kartka w formie 
digitalowej. Z połączenia umiejętności obsługi programów graficznych 
i kreatywności może powstać niezła sztuka! W Ekonomiku graficy tworzą 
oryginalne i wartościowe projekty, a efekty ich pracy widać w kreacji 
wizualnej na stronie szkoły i mediach społecznościowych.

• grafik / digital artist,
• junior graphic designer,
• visual product designer,

• specialista DTP/CTP,
• grafik 2D/3D,
• UI designer.

Kreacje przyszłości:

PGF.04
Przygotowywanie 
oraz 
wykonywanie 
prac graficznych 
i publikacji 
cyfrowych

PGF.05
Drukowanie 
cyfrowe i obróbka 
druków
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mini-przedsiębiorstwo
projekty europejskie

praktyki zagraniczne
chór

sport

Odyseja Umysłów
Erasmus

praktyki zawodowe

staże

kwalifikacyjne
kursy zawodowe

dla dorosłych

piłka nożna
sztafetowe biegi przełajowe

tenis stołowy

olimpiady ekonomiczne i menedżerskie pod patronatem NBP

olimpiady językowe

olimpiady matematyczne

olimpiady logistyczne

doradztwo zawodowe

akcje
charytatywne

grupa W
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TECHNIKUM
znaczy więcej

W systemie elektronicznej rejestracji 
wybierz TECHNIKUM NR 3 

Technikum jest dla mnie 
indywidualną podróżą, 
w której się spełniam 
i rozwijam. Ekonomik otwiera 
mi drogę w przyszłość 
i daje możliwość wyboru. 
Mogę pójść do szkoły wyższej 
lub pracować w zawodzie. 
Na co dzień już projektuję 
grafiki i tworzę ilustracje. 

Mateusz Smarzlik 
uczeń klasy 3

Dzięki technikum rozwijam 
pasje i zainteresowania. 
Trenuję piłkę ręczną, 
grałam w Mistrzostwach 
Polski. Ekonomik umożliwia 
mi łączenie sportu z nauką. 
Wsparcie ze strony szkoły 
dużo dla mnie znaczy.

Natalia Heder 
uczennica klasy 3 

@ekonomik.opole.pl


