
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych 
im. Janusza Korczaka  w Dębicy 
ul. Ogrodowa 20, 39-200 Dębica, 

tel. 14 670 25 74 
www.ekonomik.debica.pl 

http://www.ekonomik.debica.pl/


Miejsca praktyk zawodowych 

 

 

TECHNIK 

Ekonomista Handlowiec Rachunkowości Reklamy 
Żywienia i usług 

gastronomicznych 

Banki 

Urząd Skarbowy 

Urząd Miejski 

Urząd Gminy 

Towarzystwa 

ubezpieczeniowe 

Przedsiębiorstwa 

Sklepy 

Hurtownie 

Przedsiębiorstwa – 

działy marketingu 

Agencje 

reklamowe 

Towarzystwa 

ubezpieczeniowe 

Banki 

Urząd Skarbowy 

Urząd Miejski 

Urząd Gminy 

Towarzystwa 

ubezpieczeniowe 

Przedsiębiorstwa 

Agencje 

reklamowe, 

Firmy 

poligraficzne, 

Przedsiębiorstwa – 

działy marketingu 

Restauracje 

Kawiarnie 

Bary 

Zajazdy 

Przedszkola 

Stołówki 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy  

Praktyki zagraniczne w niemieckiej gastronomii 

 
 

 

 

Rekrutacja do technikum 

 

Zawód  Punktowane przedmioty 

język polski ,  matematyka, język angielski lub niemiecki 

oraz 

Technik ekonomista geografia lub WOS 

Technik handlowiec geografia lub WOS 

Technik rachunkowości geografia lub WOS 

Technik reklamy informatyka lub historia 

Technik żywienia  

i usług gastronomicznych 
biologia lub chemia 



Rekrutacja do liceum ogólnokształcącego 

 

Klasa   Punktowane przedmioty 

język polski ,  matematyka, język angielski lub niemiecki 

oraz 

Klasa menedżerska geografia lub WOS 

Klasa techniczno-artystyczna fizyka lub informatyka  

Klasa prawniczo- dziennikarska historia lub WOS 

 

 

 

 

 
Uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. 
Nie zapominają również o potrzebujących pomocy. Członkowie Szkolnego Klubu Honorowych Dawców 

Krwi zajęli I miejsce w powiecie w ilości oddanej krwi . 

 

Co dalej? 
Absolwenci technikum: 

• po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymują tytuł technika i dyplom 

potwierdzający  kwalifikacje zawodowe oraz suplement Europass  

w języku angielskim  honorowany we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej,  

• po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na dowolnie 

wybranym kierunku studiów. 

 

 

Nasze atuty 
 

 ciekawe kierunki, będące odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, 

 patronat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 

 dogodna lokalizacja w centrum miasta, 

 nowoczesne pracownie dydaktyczne, 

 szkoła bezpieczna,  promująca zdrowie, 



 wysokie lokaty uczniów na olimpiadach  i w konkursach przedmiotowych, 

 praktyki krajowe i zagraniczne, 

 możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu „Europass” 



 

 bogata oferta edukacyjna umożliwiająca rozwój zainteresowań, poprzez uczestnictwo w: 

✓ Szkolnym Kole Przedsiębiorczości, 

✓ Szkolnym Kole Teatralnym, 

✓  Kółku Historyczno- Modelarskim, 

✓  Kółku Ekonomicznym, 

✓ Kółku Prawniczym, 

✓ Kółku dziennikarskim, 

✓ Grach giełdowych, 

✓  Klubie Honorowych Dawców Krwi i Szkolnym Kole PCK,  

✓ Wolontariacie. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprezy Szkolne 
• Dzień Patrona – Janusza Korczaka 

• Turniej Wiedzy o Bankowości  

• Międzyszkolny Konkurs Modelarski  

• Rejonowy Przegląd Talentów, 

• Konkury językowe 

• Konkurs „Cywilizacja Miłości”  

• Światowy Dzień Wody 

• Współpraca szkoły z Polską Akcją Humanitarną. 

• Akcje charytatywne: „Studnia dla Południa”, „SOS Filipiny” 

• Zawody sportowe 

• Pokazy i degustacje potraw 

• Dyskoteki, 

• Turnieje e-sportowe, m.in. Counter-strike.  


