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W Zespole sZkół nr 6 We WrocłaWiu,
na Nowym Dworze

przy ul Nowodworskiej 70-82,

(dawny Zespół Szkół Integracyjnych)

proponujemy nową formę kształcenia dla osób dorosłych (powyżej 18 roku życia)

kWaliFikacYJne kursY ZaWoDoWe
KWALIFIKACJE:

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36 Prowadzenie rachunkowości

A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Zdanie egzaminu z kwalifikacji A.35, A.36 pozwala na uzyskanie tytułu

TecHnika ekonoMisTY

Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-
finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy; analizuje rolę i pozycję konkretnej 
firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów 
i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające 
kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, 
struktury bilansu, itd.).

Natomiast zdanie egzaminu z kwalifikacji A.36, A.65 pozwala na uzyskanie tytułu

TecHnika racHunkoWoŚci

Technik rachunkowości jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej; potrafi stosować 
narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie 
księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz 
przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Ponadto potrafi sporządzić 
dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

W zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz 
dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania znaczących 
stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów 
publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

WAŻNA INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKUM -JEŚLI POSIADASZ TYTUŁ TECHNIKA EKONOMISTY WYSTARCZY, 
ŻE UKOŃCZYSZ KWALIFIKACJĘ A.65- ZDASZ EGZAMIN –A OTRZYMASZ DODATKOWY TYTUŁ TECHNIKA RACHUNKOWOŚCI.

ucZesTnicY kursu

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 
uczestnikami kursu mogą być osoby zainteresowane zdobyciem dodatkowej kwalifikacji zawodowej – absolwenci liceum, 
technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej (jeśli ma 18 lat), a także osoby czynne zawodowo, bądź pozostające bez 
pracy, które z uwagi na potrzeby rynku pracy i pracodawców chcą się przekwalifikować.
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Warunki naBoru, poTWierDZanie kWaliFikacJi

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 
naboru na kurs kwalifikacyjny dokonuje Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, po przeanalizowaniu dokumentów 
dostarczonych przez kandydatów, m.in. podania, świadectwa ukończenia szkoły, ukończenia innych kursów, otrzymanych 
certyfikatów.

Wszelkie informacje i podanie o przyjecie na kurs dostępne na stronie internetowej szkoły ww.zs6.wroc.pl w strefie „dla 
kandydata”.

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik może przystąpić do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie konkretnej 
kwalifikacji w zawodzie. Potwierdzeniem tego będzie świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we 
Wrocławiu.

Warunki TecHnicZne, kaDra

Proponowane kursy dotyczą kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, w których kształci Zespół Szkół nr 6:

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) to nowa, elastyczna forma kształcenia umożliwiająca uzyskanie lub 
uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Słuchacze uzyskują kwalifikacje zawodowe i TYTUŁ TECHNIKA 
w nauczanym zawodzie.

kilka słóW o kWaliFikacJi…

Kwalifikacja w zawodzie to wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. 
W poszczególnych zawodach wyodrębnia się: jedną, dwie lub trzy kwalifikacje. Dzięki podziałowi każdego zawodu na 
kwalifikacje, możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W obrębie 
pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że uczeń, który zdobędzie w trakcie nauki 
szkolnej kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mógł wykonywać więcej niż jeden zawód.

Uzyskanie kwalifikacji potwierdzane jest świadectwem wydanym przez komisję egzaminacyjną w ramach egzaminów 
zewnętrznych w zakresie każdej kwalifikacji.

Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu 
wykształcenia pozwoli uzyskać dyplom technika w danym zawodzie.

KILKA CENNYCH INFORMACJI:

• nauka jest bezpłatna,

• w systemie zaocznym (soboty, niedziele),

• z wykorzystaniem e-learningu, czyli samodzielnej pracy z kursami internetowymi w dowolnym czasie i miejscu 
(nauczymy cie z tego korzystać)

• nie wymagana jest matura,

• wysoko wykwalifikowana kadra -tradycja nauczania przedmiotów ekonomicznych w naszej szkole: wcześniej było tu 
Liceum Ekonomiczne, a od 2007 roku funkcjonuje Technikum nr 14 kształcące w zawodzie technik ekonomista,

• bardzo dobrze wyposażona szkoła.
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REALIZUJEmY KKZ Z WYKORZYSTANIEm KURSóW INTERNETOWYCh 
(e-learning- metoda uczenia na odległość)

nasZa sZkoła proWaDZi kursY, kTóre poZWolĄ  
W króTkiM cZasie uZYskaĆ TYTułY TecHnika:

•  ekonoMisTY

•  racHunkoWoŚci

MoŻesZ ZWiĘksZYĆ sWoJe sZanse na ciekaWĄ pracĘ, ponieWaŻ

Nasz ABSOLWENT jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

•	 planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

•	 prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;

•	 dokumentowanie i rozliczanie wynagrodzeń; 

•	 prowadzenia rachunkowości;

•	 wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów gospodarczych;

•	 rozliczanie podatków i innych danin publicznych;

•	 sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
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