Zawód: technik rachunkowości
Technik rachunkowości jest przygotowany do wykonywania następujących
zadań zawodowych:


prowadzenia rachunkowości,



rozliczania danin publicznych,



sporządzania dokumentacji pracowniczej,



rozliczania wynagrodzeń i składek ubezpieczeń społecznych,



przeprowadzania analizy finansowej i dokonywania oceny kondycji
finansowej jednostki organizacyjnej.

Perspektywy pracy? Bardzo szerokie! Wiedza z zakresu rachunkowości
połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania
wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych,
instytucjach finansowych (bankach, zakładach ubezpieczeniowych, urzędach
skarbowych), jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych
i audytorskich oraz biurach rachunkowych.
Zawód technika rachunkowości ma za zadanie wykształcić w przyszłym
absolwencie umiejętności:


prowadzenia rachunkowości firmy,



rozliczania wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą,



sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych i prowadzenia
analizy finansowej,



obsługi programów finansowo-księgowych,



dokonywania rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi,



posługiwania się językiem obcym nowożytnym w stopniu umożliwiającym
realizację zadań zawodowych,



wykonywania

typowych

czynności

biurowych,

planistycznych

i analitycznych,


zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Po skończonej szkole będziesz umiał prowadzić:


sprawy kadrowo-płacowe,



rozliczenia podatkowe,



rozliczenia z bankami i z ZUS,
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gospodarkę finansową różnych jednostek organizacyjnych,



księgi rachunkowe oraz ustalać wynik finansowy.

Zawód technik rachunkowości przeznaczony jest dla osób:


wyposażonych w zdolności rachunkowe i organizacyjne,



posiadających dobrą koncentrację i podzielność uwagi,



dokładnych i starannych,



samodzielnych,



systematycznych i wytrwałych w działaniu,



odpowiedzialnych,



spostrzegawczych,



umiejących pracować pod presją czasu i odpornych na stres,



potrafiących współdziałać w zespole, sprawnie się komunikować oraz
szybko nawiązywać kontakty,



gotowych

do

ciągłego

aktualizowania

i

doskonalenia

posiadanych

umiejętności.
Do podjęcia nauki na tym kierunku zachęcamy wszystkich zainteresowanych
kształceniem ekonomicznym. Nauka trwa:
 4 lata - dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum,
 5 lat - dla absolwentów szkół podstawowych.
Uczniowie
w

odbywają

renomowanych

dwie
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jednostkach

–

tygodniowe

organizacyjnych.

praktyki

zawodowe

Absolwent

otrzymuje

świadectwo ukończenia szkoły. Może przystąpić do egzaminu maturalnego.
Po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę na wyższej
uczelni.
Szkoła

przygotowuje

ucznia

do

zdawania

egzaminu

zawodowego

kwalifikacjami - etapami. Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym
i organizuje egzaminy dla naszych uczniów.
Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma świadectwo
potwierdzające kwalifikację w zawodzie.
Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji
EKA.05 i EKA.07 oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający
kwalifikacje

zawodowe

w

zawodzie

technik

rachunkowości

oraz
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certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim
i angielskim, umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie nawet za granicą.
W zawodzie technik rachunkowości kształcimy w dwóch kwalifikacjach:


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



EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

Po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji
w

jednostce

organizacyjnej

można

dyplom

uzyskać

potwierdzający

kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista.
Technik

rachunkowości

może

podnosić

swoje

kwalifikacje

poprzez

kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach: rachunkowość
i

finanse,

Może

finanse

również

prawidłowości

zostać
i

i

inwestycje,

biegłym

rzetelności

finanse

rewidentem

informacji

-

i

bankowość.

przeprowadzać

zawartych

w

badania

sprawozdaniach

finansowych różnych przedsiębiorstw.
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