
Zespół Szkół  

Ekonomiczno – Turystycznych 

im. Unii Europejskiej 

w Jeleniej Górze   

   



Kierunki kształcenia - technikum:  

• Technik Ekonomista  

• Technik Eksploatacji Portów i 

Terminali  

• Technik Hotelarstwa  

• Technik Organizacji Turystyki   

• Technik Rachunkowości  



Kierunki kształcenia  

– szkoła branżowa: 

 

    Pracownik  

    obsługi  

    hotelowej  



Perspektywy zawodowe  

po ukończeniu technikum:  

  

TYTUŁ TECHNIKA  MATURA 

PRACA  STUDIA  



Perspektywy zawodowe po ukończeniu 

szkoły branżowej I stopnia:  

  

PRACA  
BRANŻOWA SZKOŁA 

II STOPNIA 
LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

TYTUŁ TECHNIKA  MATURA  

STUDIA  



Technik EKONOMISTA  

Naucz się:  

obsługi programów księgowych i 
kadrowych 

tajników marketingu 

zarządzania finansami  

obliczać podatki  



Podejmij pracę jako: 

 

 

 

 

 

 

• Specjalista ds. kadr i płac  

• Specjalista ds. marketingu  

• Specjalista ds. zarządzania i produkcji  



Technik EKSPLOATACJI PORTÓW I 

TERMINALI  

  
Naucz się:  

  zasad obsługi podróżnych na lotniskach, w portach 
morskich, na stacjach kolejowych 

poznaj zasady organizowania przeładunku towarów 

w portach i terminalach cargo  

zasad sporządzania dokumentacji magazynowej i 
listów przewozowych 

obsługi programów komputerowych w zakresie 
magazynowania 



Podejmij pracę  

jako: 
 

 

 

 

 

• Steward / stewardessa  

• Pracownik obsługi lotniska  

• Straż ochrony lotniska  

• Operator wózka widłowego, suwnic, żurawi  



Technik HOTELARSTWA  

  

Naucz się:  

rezerwacji usług hotelarskich  

organizacji usług dodatkowych, np. wesel i 
konferencji  

obsługi gości wyjeżdżających i przyjeżdżających  

obsługi programów komputerowych w zakresie 
rejestracji gości i realizacji usług dodatkowych 



Podejmij  

pracę jako: 
 

 

 

 

 

• Recepcjonista  

• Specjalista ds. rezerwacji  

• Inspektor służby pięter  

• Kelner / barman  



Technik ORGANIZACJI TURYSTYKI  

   

Naucz się:  

Klasa patronacka Biura Podróży 
Rainbow  

zawodu animatora czasu wolnego  

organizacji imprez i usług 
turystycznych  

prowadzenia informacji turystycznej  



   

   



Podejmij  

pracę jako: 
 

 

 

 

 

• Animator czasu wolnego  

• Pilot wycieczek  

• Przewodnik turystyczny  

• Pracownik informacji turystycznej  



Technik RACHUNKOWOŚCI  

   

Naucz się:  

  obsługi programów księgowych i kadrowych 

wypełniania deklaracji ZUS i podatkowych 

zarządzania finansami firmy  

kierowania zespołem  

i prowadzenia negocjacji  



Podejmij pracę jako: 

 

 

 

 

 

 

• Specjalista ds. kadr i płac  

• Specjalista ds. marketingu  

• Specjalista ds. zarządzania i produkcji  



Pracownik obsługi hotelowej –  

3-letnia szkoła branżowa I stopnia  

  
Naucz się:  

  obsługi gości wyjeżdżających i przyjeżdżających 

utrzymania czystości i porządku w jednostkach 
mieszkalnych  

Przygotowania i podawania śniadań  

obsługi usług dodatkowych, 

 np. konferencji i wesel  



Podejmij pracę jako: 

 

 

 

 

 

• Pokojowa  

• Kelner 

• Pracownik działu usług dodatkowych w hotelu  



Atuty EKONOMA:  

Wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych 

Bezpieczna szkoła  

Nowoczesna baza dydaktyczna i sportowa (ścianka wspinaczkowa) 

 Przyjaźni nauczyciele  

Bezpłatne zagraniczne staże zawodowe  

Praca po zakończeniu szkoły w kraju i za granicą  

Dużo wycieczek krajowych i zagranicznych  



Bezpłatne staże zawodowe  

 

Grecja  

Wielka Brytania  

Portugalia  



Bezpłatne staże zawodowe  

 

Grecja  

Wielka Brytania  

Portugalia  



Bezpłatne staże zawodowe  

 

Grecja  

Wielka Brytania  

Portugalia  



EKONOM zdobywcą tarcz Perspektyw!  



   

Ekonom  

to nowoczesna  

szkoła z tradycjami 

 

Zapraszamy   


