
Zespół Szkół nr 1 

w Sanoku

Ekonomik 



Zapraszamy 

do 

Ekonomika



Odwiedź naszą stronę

www.zs1sanok.pl

Polub nas na Facebooku
https://www.facebook.com/ekonomik.sanok

Obejrzyj na YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCCH-

nPFcZwVuRILpCuVRXpg

http://www.zs1sanok.pl/
https://www.facebook.com/ekonomik.sanok


NASZ OFICJALNY 

PARTNER 

HOTEL ARŁAMÓW

• Płatne staże  zawodowe

• Praktyki  zawodowe

• Warsztaty

• Konkursy

• Wycieczki

• Możliwość

zatrudnienia



Kierunki kształcenia

Technikum ekonomiczne

Technikum rachunkowości (nowość)

Technikum logistyczne

Technikum hotelarskie

Technikum żywienia i usług 

gastronomicznych





Technikum ekonomiczne

 Zdobędziesz zawód dający możliwość pracy

w wielu firmach.

Odbędziesz praktyki w najlepszych lokalnych

przedsiębiorstwach, bankach i urzędach,

 Szkoła organizuje staże w kilku krajach Unii

Europejskiej

 Specjalizacja:

 Specjalista ds. rachunkowości i podatków

 Asystent osoby publicznej



Technik ekonomista potrafi

Założyć i zorganizować własną firmę

Sporządzić biznesplan

Prowadzić księgowość małej firmy

Obsługiwać sekretariat

Przygotować kampanię reklamową

Prowadzić sprawy kadrowo-płacowe

i finansowe jednostki organizacyjnej



Po ukończeniu tej szkoły możesz 

pracować jako:

 Księgowy(a),

 Specjalista bankowości,

 Specjalista ds. wynagrodzeń,

 Sekretarka,

 Pracownik obrotu pieniężnego 

i obsługi klientów,

 Specjalista administracji publicznej.



Ekonomiści to kreatorzy własnej kariery



Technikum rachunkowości
Nowy kierunek w ZS nr 1 dostosowany do 

wymogów rynku pracy

Jako technik rachunkowości będziesz pracował  w:

Biurach rachunkowych

Jednostkach finansów publicznych

Towarzystwach ubezpieczeniowych

W dziale księgowości i finansów każdego 

przedsiębiorstwa

Bankach

Możesz samodzielnie prowadzić działalność 

gospodarczą w zakresie usług księgowych



Jeśli jesteś dobrze 

zorganizowany, masz zdolności 

analityczne, lubisz pracę 

z dokumentami to jest zawód dla 

Ciebie!



Technikum logistyczne

 Zdobędziesz zawód, w którym bez problemu

znajdziesz pracę w kraju i za granicą.

 Prawie każda instytucja ma dział logistyczny

– tym większe szanse na pracę

 Szkoła organizuje praktyki w Wielkiej Brytanii,

Irlandii, Grecji.

 Specjalizacja – organizator imprez masowych



Przykłady zawodów 

Logistyk 
Spedytor krajowy i międzynarodowy 

Mistrz organizacji imprez

Dyspozytor 

Specjalista ds. magazynowania 

 Inspektor Transportu Drogowego 

Funkcjonariusz Urzędu Celnego

http://tramp.travel.pl/zdjecie.php?p=idz306
http://tramp.travel.pl/zdjecie.php?p=idz306


Logistyka to przyszłość 



Technikum hotelarskie

 Branża hotelarska jest jedną z najprężniej

rozwijających się w naszym kraju – bez

problemów znajdziesz pracę w kraju lub za

granicą.

Odbędziesz praktyki w najlepszych hotelach

Podkarpacia, Polski i krajach Unii

Europejskiej.

 Specjalizacja:

Organizator imprez okolicznościowych,

turystycznych i czasu wolnego



Zdobędziesz umiejętności:

obsługi gości w recepcji hotelu;

 prowadzenia działalności promocyjnej

oraz sprzedaży usług hotelarskich;

przygotowywania jednostek mieszkalnych

do przyjęcia gości;

 przygotowywania i podawania śniadań;

 przyjmowania i realizacji zamówień na

usługi hotelarskie;



Możliwości  zatrudnienia  

w  Polsce i  Europie

Hotele

Ośrodki wypoczynkowe

Zakłady uzdrowiskowe

Pensjonaty, zajazdy

Schroniska, kwatery prywatne

Można również prowadzić własną 
działalność gospodarczą w zakresie 
świadczenia usług noclegowych 
i gastronomicznych



Hotelarstwo – profesjonalna gościnność



Zawód wielu możliwości 



Według Ogólnopolskiego Rankingu 

Szkół Ponadgimnazjalnych portalu 

edukacyjnego Perspektywy  jesteśmy 

Szkołą Mistrzów 



Technikum żywienia 

i usług gastronomicznych

Zdobędziesz zawód poszukiwany na
polskim i europejskim rynku pracy

Odbędziesz praktyki w kraju i za
granicą

Zdobędziesz specjalizację:

 Dietetyka

 Cukiernictwo artystyczne



Po ukończeniu szkoły uczeń 

potrafi

Przygotowywać potrawy oraz wyroby

cukiernicze;

Właściwie układać jadłospis;

Ciekawie dekorować potrawy i drinki;

Organizować i obsługiwać przyjęcia

okolicznościowe;

Opracować diety dla osób ze szczególnym

wymaganiem żywieniowym;



Jako technik żywienia 

znajdziesz pracę w:

 Restauracjach, barach, stołówkach

 Pizzeriach, pubach, kawiarniach

 Sanatoriach, żłobkach, przedszkolach

 Internatach, akademikach, domach opieki 

społecznej

 Firmach cateringowych

 Można również prowadzić własną 

działalność gospodarczą w zakresie 

świadczenia usług gastronomicznych



Świetnie wyposażona pracownia obsługi konsumenta



Profesjonalna pracownia technologii gastronomicznej



Umiejętności naszych gastronomów



W rankingu szkół portalu edukacyjnego 

Perspektywy jesteśmy najlepszym technikum 

w powiecie!!!

Uzyskaliśmy tytuł „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”



Bardzo dobre wyniki egzaminów 

zawodowych

Rok szkolny 2018/2019

Zawód ZS nr 1 Polska

Tech. Ekonomista 96,0 % 86,4 %

Tech. Żywienia 100% 91,8%

Tech. Logistyk 96,6% 81,4%

Tech. Hotelarz 96,6% 71,0%



Bardzo dobre wyniki egzaminów 

maturalnych

ROK SZKOLNY ZS nr 1 Woj. podkarpackie

2016/2017 76,40% 66,00%

2017/2018 81,19% 69,00%

2018/2019 84,0% 70,5%



Praktyki zawodowe uczniowie odbywają 

w firmach i instytucjach

• Polski

• Irlandii

• Grecji

• Wielkiej Brytanii



Co roku uczniowie otrzymują 

stypendia za wyniki w nauce



Organizujemy zajęcia dodatkowe, wolontariat, imprezy, 

wycieczki, warsztaty, koncerty, akcje charytatywne



Sport w naszej szkole jest bardzo ważny. Zajęcia sportowe oraz 

udział w zawodach to najlepszy sposób na rozładowanie energii.



Zespół Szkół nr 1 

Zaprasza !

Jesteśmy

SZKOŁĄ MARZEŃ



Szukasz 

informacji 

o rekrutacji 

do szkół 

średnich?

Zadzwoń albo napisz

+48 518 781 125

+48 798 943 464

rekrutacjaZS1Sanok@gmail.com


