
 

Zasady rekrutacji i regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych 

rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2013/2014 

w Szkole Policealnej nr III dla Dorosłych  

oraz Uzupełniającym Technikum dla Dorosłych 

 Zespołu Szkół Ekonomicznych 

im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu 

 

W Policealnej Szkole nr III dla Dorosłych w Opolu planowany jest nabór w następujących 
zawodach (liczba miejsc 20 w każdym zawodzie): 
 

1. Technik rachunkowości 
 

……………………………………………………………. 

 

Technik rachunkowości – nauka trwa 2 lata 

Podbudowa programowa – szkoła ponadgimnazjalna (wszystkie typy) 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości jest przygotowany do 
wykonywania następujących zadań zawodowych: 
 

• prowadzenia rachunkowości, w tym z wykorzystaniem specjalistycznego 
oprogramowania; 

• dokonywania rozliczeń finansowych; 
• dokonywania kontroli dokumentów księgowych, poprawiania błędów księgowych w 

dokumentach i na kontach księgowych, przechowywania dokumentacji księgowej; 
• sporządzania oraz przygotowywania do weryfikacji sprawozdań finansowych; 
• nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań i ściągania należności i roszczeń; 
• wykonywania czynności planistycznych i analitycznych; 
• prowadzenia korespondencji osobowej, finansowej i handlowej 

 

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 

1) posługiwać sie podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii, rachunkowości, prawa,  
statystyki i  sprawozdawczości; 

2) korzystać z różnych źródeł informacji ekonomiczno-prawnej; 
3) prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych; 
4) obsługiwać wybrane programy komputerowe ekonomiczne, urządzenia biurowe; 
5) korzystać z opracowań statystycznych i innych źródeł danych, opracowywać i 

prezentować materiał statystyczny; 
6) prowadzić sprawy dotyczące współpracy przedsiębiorstwa z instytucjami 

finansowymi,  organami administracji, podmiotami krajowymi i zagranicznymi; 



7) obliczać i odprowadzać podatki; 
8) prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów  
9) sporządzać plan działania małego przedsiębiorstwa (biznesplan), przeprowadzać 

analizę ekonomiczną, posługiwać sie rachunkiem procentowym, odsetkowym i 
dyskontowym; 

10) organizować i prowadzić rachunkowość w jednostkach gospodarczych, instytucjach  
finansowych, zakładach ubezpieczeń społecznych i jednostkach samorządu 
terytorialnego; 

11) interpretować zapisy księgowe, sporządzać podstawowe sprawozdanie finansowe oraz 
dokonywać ich analizy; 

12) posługiwać się podstawowymi narzędziami rachunkowości zarządczej; 
13) wykorzystywać nowoczesne metody techniki rachunkowości, w tym rachunkowość   

informatyczną; 
14) porozumiewać sie w języku obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań   

zawodowych; 
15) stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i   

pracodawcy oraz warunków pracy; 
16) stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej; 

        

………………………………………………………….. 

 

O przyjęciu na semestr pierwszy do Szkoły Policealnej nr III dla Dorosłych oraz 
Uzupełniającego Technikum dla Dorosłych, decydować będą: 

1)  Złożenie wymaganych dokumentów w sekretariacie szkoły w terminie 01 lipca –                   

09 sierpnia 2013 r. 

 

Wymagane dokumenty to: 

� Podanie (druk do wypełnienia w sekretariacie szkoły) 

� Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 

� Dwa zdjęcia 

 

  2)  Rekrutacja dodatkowa, w przypadku wolnych miejsc:  19 sierpnia – 23 sierpnia 2013 r. 

   4)  Ostateczne ogłoszenie list słuchaczy przyjętych na semestr pierwszy:                         

        30 sierpnia 2013 r. do godz. 13.00 


