
 

  
Staże i praktyki 



Praktyki zawodowe 

 Uczniowie technikum ekonomicznego w klasie III odbywają miesięczną 

praktykę zawodową, podczas której nabywają wiele praktycznych 
umiejętności zawodowych np.: 

Sporządzanie dokumentacji finansowej , obieg dokumentów w firmie i ich kontrola 

Przeprowadzanie rozliczeń z kontrahentami, instytucjami publicznoprawnymi  

Poznanie specyfiki operacji gospodarczych w danej firmie i zakładowego planu 
kont 

Obsługa programów finansowo – księgowych w danym podmiocie 

Umiejętność współpracy  i pracy w zespole  

Radzenie sobie ze stresem 

Komunikacja ze współpracownikami 

Ocena własnej pracy 

Odpowiedzialność, otwartość, dokładność 

Znaczenie tajemnicy zawodowej itd.. 



Praktyki odbywają się w: 

Biurach rachunkowych 

Bankach 

Urzędzie skarbowym 

Urzędach miast 

Innych instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach 



Ponadto uczniowie mają możliwość 
uczestniczenia w stażach dofinansowanych ze 

środków UE 

Staże zagraniczne 

• 2013 – „Europejski rynek usług 
szansą dla mobilnych” 

• 2015 - Mobilny pracownik na 
wyspach i kontynencie 

• 2016 – 2017 - „Europejski staż – 
szansa na aktywną przyszłość” 

• 2017 – „Staże zagraniczne – 
synergia pracy, nauki i 
doświadczeń zawodowych” 

 

 

 

Staże krajowe 
• 2012 – „Mam zawód, mam pracę  

w regionie” 
• 2014 – „Mój wybór, moja praca, 

moja kariera” 
• 2014 – Program „Młodzież  

w działaniu projekt – Od 
obywatelstwa krajowego do 
obywatelstwa europejskiego” 
Rumunia 

• 2017 – 2019 – Młode Kadry naszą 
przyszłością  
(36 staży dla uczniów kształcących 
się w zawodzie technika 
ekonomisty) 
 



Staże zagraniczne  

 

 Poprzez udział w stażach zagranicznych uczniowie naszej 

szkoły mają możliwość doskonalenia swoich kwalifikacji, 
rozwoju i certyfikacji kompetencji zawodowych, językowych, 
zwiększenia mobilności, co z pewnością ułatwi im w 
przyszłości wejście na trudny i wymagający rynek pracy 
zarówno krajowy jak i zagraniczny.  



EKONOMIŚCI NA STANOWISKU PRACY: 

„Europejski rynek usług szansą dla mobilnych” (miesięczne 
staże we Frankfurcie nad Odrą sierpień, wrzesień 2013) 

 

 

 



  
 „Mobilny pracownik na wyspach i kontynencie” (Frankfurt 

nad Odrą marzec 2015, Londyn kwiecień/maj 2015) W ramach 
programu ERASMUS+ 

 

 

 



„Europejski staż – szansą na aktywną przyszłość”  
(Portsmouth – UK VIII/2016) 

 



„Europejski staż – szansa na aktywną przyszłość”  
( Frankfurt nad Odrą III/2017) 

 



„Staże zagraniczne – synergia pracy, nauki  i 
doświadczeń zawodowych”    
(Frankfurt nad Odrą  - dla ekonomistów realizacja w 
2018 roku) 



 Staże zagraniczne, to nie tylko nauka, praca, zdobywanie 
nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych. To także 
możliwość poznania kultury innego kraju, zwiedzenie wielu 

ciekawych miejsc  
i zabytków, zawarcie nowych przyjaźni … 



Po ciężkiej pracy czas odpocząć… 


