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NAJLEPSZe technikum NA OPOLSZCZYŹNIE
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Jest to zawód dla osób, które na świat patrzą 
inaczej i za pomocą obiektywu są w stanie do-

strzec więcej, uchwycić ważny moment. Nauczy-
ciele przedmiotów zawodowych nauczą Cię, jak 
korzystać z profesjonalnego sprzętu. Poznasz 
obsługę programów graficznych takich jak: Ad-
obe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator 
i Adobe Flash. Zgłaszaj swoje prace na konkur-
sy, bierz udział w wystawach oraz wernisażach. 
Wyraź siebie poprzez obraz i nie bój się trybu 
,,M’’ (manual) w aparacie.

Osiągnięcia do odblokowania:

AUD.02 –  rejestracja, obróbka i publikacja 
obrazu

AUD.05 –  realizacja projektów graficznych 
i multimedialnych

Szanowni Kandydaci!

Gra jest definiowana 
jako dobrowolna czynność 
wykonywana według dobrowolnie 
przyjętych, lecz bezwarunkowo 
obowiązujących reguł. Jest celem samym w sobie 
i towarzyszy jej poczucie radości oraz świadomość 

„odmienności” od „zwyczajnego życia”. 
Klasa 3e w zawodzie technik organizacji reklamy 
opracowała kampanię, której naczelnym hasłem 
jest zdanie: Dołącz do gry! Jestem przekonana, 
że nauka może być zabawą łączącą „pojęcie granicy, 
wolności, inwencji” (Roger Callois). 
Nasz opolski Ekonomik stwarza od lat wyjątkową 
atmosferę. Jak w grze mamy reguły, które 
rozwijają nasze kompetencje i poczucie wspólnoty. 
Respektujemy i kultywujemy tradycję związaną 
z patronem – wybitnym strategiem wojskowym 

– gen. Stefanem Roweckim „Grotem”. Szanujemy 
europejskie wartości: demokrację, poszanowanie 
godności jednostki, poczucie równości, prawa 
człowieka, w tym prawa osób należących do 
mniejszości. Przywiązujemy szczególną uwagę 
do polskiej tradycji i naszej wielowiekowej 
kultury. Regułą, jak w każdej grze, jest dążenie 
do celu, czyli zdobywanie kolejnych zawodowych 
kwalifikacji, poziomów wiedzy, potwierdzonych 
zdanymi egzaminami zawodowymi, egzaminem 
maturalnym, zdobyciem tytułu technika. Wielu 
naszych uczniów potrafi rozegrać kilka partii 
jednocześnie i kończy szkołę z dwoma, a nawet 
trzema tytułami (np. technika ekonomisty, 
rachunkowości i administracji). Otwieramy nowe 
kierunki, jak technik programista, podążając za 
zapotrzebowaniem rynku pracy. 

Chcesz się sprawdzić? Dołącz do naszej gry!  
Oferujemy to, co w naszej zabawie jest 
najistotniejsze: kreatywne rozwiązania edukacyjne, 
projekty oparte na praktyce, a także wspieranie 
każdego ucznia. Można odnaleźć na naszej planszy 
wiele ciekawych pól rozwoju: sportowe, wokalne, 
muzyczne, graficzne, przedsiębiorcze, wolontariackie. 
Można zagrać w „Ekonomik”– grę gwarantującą 
sukces, jeśli tylko uczestnik przyjmie jej reguły 
i pozwoli sobie na czerpanie radości z bycia z nami, 
w tym na uczenie się na wysokim poziomie. 
Zapraszam serdecznie. 
Zagraj z nami! 

Ewa Nowak-Kübler, dyrektor ZSEk w Opolu

Wizja przyszłości: 

 • laboratoria kryminalistyczne
 • wytwórnie filmowe
 • agencje reklamowe
 • agencje fotograficzne
 • wydawnictwa

studia np. na uczelniach artystycznych, 
graficznych



Chcesz się poczuć jak wilk z Wallstreet? Spe-
cjaliści Ekonomika pomogą Ci nauczyć się 

korzystać z Twojego własnego umysłu, poznasz 
przy tym rynek pracy. Planuj wydatki, spisuj do-
kumentacje i kosztorysy. Własna firma w tech-
nikum? Dlaczego nie. Bierz udział w olimpia-
dach, mierz się w potyczkach ekonomicznych. 
Największa ilość sukcesów przypisana jest wła-
śnie ekonomistom! Podejmij wyzwanie i pnij się 
na szczyt, by Ekonomik nie wypadł z gry! 

Jeśli pasjonują Cię nowe aplikacje i pragniesz 
tworzyć własne projekty – dołącz do Nas! 

Nie wahaj się. Specjalnie wybrane grono peda-
gogiczne przekaże Ci wiedzę na temat projek-
towania i działania programów oraz stron in-
ternetowych. Technik programista jest nowym 
zawodem w Ekonomiku. Powstał specjalnie dla 
ludzi z pasją do tworzenia, kodowania i modyfi-
kowania aplikacji. 
Poznaj język programowania – dogadamy się!

Osiągnięcia do odblokowania:

INF.03 –  tworzenie i administrowanie 
stronami i aplikacjami 
internetowymi oraz bazami 
danych

INF.04 –  projektowanie, programowanie 
i testowanie aplikacji 

Wizja przyszłości: 

 • działy informatyczne
 • agencje reklamowe
 • firmy z sektora IT
 • sklepy i serwisy komputerowe
 • drukarnie

studia np. na kierunkach informatycznych 
i graficznych

 • banki
 • biura maklerskie
 • consulting
 • agencje ubezpieczeniowe
 • specjalista ds. budżetowania

studia kierunkowe np.: ekonomia i zarządzanie

Osiągnięcia do odblokowania:

Wizja przyszłości:

EKA.04 –  prowadzenie dokumentacji 
w jednostce organizacyjnej

EKA.05 –  prowadzenie spraw  
kadrowo-płacowych 
i gospodarki finansowej jednostek 
organizacyjnych



OPOLSKIE ORŁY
To nagrody przyznawane najzdolniejszym 
uczniom z Opola! W ubiegłym roku prestiżową 
nagrodę odebrało aż 9 uczniów Ekonomika 
na 40 uczniów z Opola. To społecznie 
zaangażowani laureaci i finaliści ogólnopolskich 
olimpiad.

KLUB EUROPA W SZKOLE 
Uczniowie szkoły mają możliwość 

uczestniczenia w wielu debatach i konkursach 
związanych z historią i Unią Europejską. Klub 

założony przez Profesor Urszulę Izdebską 
przyciąga ambitnych i zdolnych uczniów, 

dla których rozwój osobisty i umiejętność 
komunikowania się są najważniejsze. 

ODYSEJA UMYSŁU
To konkurs twórczego rozwiązywania 

problemów. Uczniowie pokazują 
swoje kreatywne oblicza. Podejmując 

wyzwania, mają szansę dostać się nawet  
do Finałów Światowych. 

WOLONTARIAT
Wrażliwość na drugiego człowieka i prosta 
umiejętność dzielenia się dobrem – to 
cechy, które powinni posiadać wszyscy 
ludzie, jednak w największej dawce mają 
je nagradzani i zdolni wolontariusze 
z Ekonomika. Grupa W. 

MISTRZOWIE ZAWODU 
Działają, angażują się, zdobywają 
doświadczenie i promują szkolnictwo 
zawodowe. To najlepsi z najlepszych. Mistrz 
Zawodu to tytuł przyznawany od 6 lat 
w Ekonomiku. Każdego roku wyróżniamy 
jednego ucznia w danym zawodzie. 

PROJEKTY FOTOGRAFICZNE 
Nauka przedmiotów zawodowych z fotografii 

gwarantuje świetne przygotowanie do 
egzaminu zawodowego, ale realizacja 

własnych, twórczych projektów 
fotograficznych to dopiero wyzwanie. 

Stylizacja, praca na planie zdjęciowym 
i możliwość wzbogacania autorskiego 

portfolio. 

CHÓR SZKOLNY 
Każdego roku w Ekonomiku pojawiają się 

nowe talenty muzyczne. Młodzież pracuje pod 
okiem doświadczonego nauczyciela śpiewu. 

Ogólnopolskie sukcesy zespołu  
wokalno-muzycznego to duma szkoły. 



OLIMPIADY
W ubiegłym roku szkolnym, Andrea Polański 
– uczennica klasy reklamowej zdobyła  
2. miejsce w ogólnopolskim finale Olimpiady 
Języka Niemieckiego. Najwyższe laury 
w kraju zdobyli ekonomiści i logistycy 
i technicy reklamy.

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI 
WYŻSZYMI

Największą radość sprawiają Nam 
absolwenci Ekonomika. Już jako osoby 

pracujące lub studiujące odwiedzają  
szkołę i prowadzą pasjonujące zajęcia  

dla uczniów. 

SUPERBOHATEROWIE
To uczniowie naszej szkoły, którzy ukończyli ją z rewelacyjnymi 
wynikami z egzaminów zawodowych i matury, nierzadko 
otrzymując stypendia naukowe i indeksy.

Nasza gra polega na zdobywaniu nowych umiejętności, 
odkrywaniu nieznanych obszarów w swojej branży 
zawodowej. 

Czekamy na Ciebie. 
Dołącz do Ekonomika! 

RAJD PIERWSZAKA 
Aby lepiej poznać klasę i wychowawcę, 

zapraszamy każdego roku na wycieczkę 
integracyjną klas pierwszych. Na nowych 

uczniów szkoły czeka wiele atrakcji 
przygotowanych przez Samorząd Uczniowski.

WYMIANY MIĘDZYNARODOWE 
Projekty: Erasmus+, Jugendwerk to 
przykłady długotrwałej, dobrej współpracy 
pomiędzy szkołą a innymi partnerami 
z Europy. Uczniowie wyjeżdżają na wymiany, 
praktyki zawodowe do Irlandii, Austrii, 
Włoch i Hiszpanii.

SUKCESY SPORTOWE 
Męska drużyna Ekonomika trenująca 
pod opieką Pana Rafała Krzyształowicza 
wywalczyła srebrny medal w finale akcji  
„Z SKS-u do AZS-u” w Warszawie. Nasi 
panowie zdobyli 3. miejsce w całorocznej 
rywalizacji szkół opolskich.

SPORTOWE EMOCJE 
Od kilku lat panie z Ekonomika 
zdobywają 1. miejsce w rocznej 

rywalizacji wszystkich szkół opolskich. 
Damska drużyna siatkarek trenująca pod 
opieką Pani Janiny Ficek aktywnie działa 

w zawodach sportowych na szczeblu 
wojewódzkim. 



Osiągnięcia do odblokowania:

EKA.05 –  prowadzenie spraw  
kadrowo-płacowych i gospodarki 
finansowej jednostek 
organizacyjnych

EKA.07 – prowadzenie rachunkowości Osiągnięcia do zdobycia:

Wizja przyszłości:

Wyobraź sobie, że na bilbordach wielkich 
miast dumnie widnieją Twoje projekty. 

Masz wpływ na to, jak wygląda kolejna reklama 
w telewizji, a wizytówka, którą właśnie otrzyma-
łeś, reprezentuje logo Twojego autorstwa. Tech-
nik reklamy to zawód dla osób, które wiedzą, 
co to znaczy wyjście poza schemat. Otwórz się 
na pomysły, niech codzienność będzie dla Cie-
bie inspiracją. Daj się ponieść i wypromuj swoją 
wizję na większą skalę. Nauczysz się pozyskiwać 
klientów oraz przeprowadzać badania reklamo-
we i wyciągać z nich wnioski. Nowoczesne roz-
wiązania czekają, aż je odkryjesz i zastosujesz. 
Zacznij działać!

Technik rachunkowości to zawód dla osób 
z umysłem analitycznym. Wykaż się łatwo-

ścią planowania rozwoju, ,,wylicz’’ swoje szanse. 
Opanuj nerwy i pokaż, jak to robi mistrz! Dzięki 
specjalnym programom nauczysz się w prosty 
sposób prowadzić analizę finansową i staty-
styczną. Faktury to nie bzdury, podatki trzeba 
odprowadzać, a czas to pieniądz. 

PGF.07 –  wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08 – zarządzanie kampanią reklamową

Wizja przyszłości: 

 • księgowość
 • bankowość
 • doradztwo finansowe
 • doradztwo ubezpieczeniowe
 • agencje ubezpieczeniowe
 • biura rachunkowe

studia np.: rachunkowość i finanse, ekonomia, 
zarządzanie

 • account manager
 • specjalista ds. marketingu
 • art designer / copywriter
 • specjalista ds. reklamy
 • specjalista ds. PR

studia np.: marketing, grafika, reklama, zarządzanie



Osiągnięcia do zdobycia: Osiągnięcia do odblokowania:

SPL.01 –obsługa magazynów
SPL.04 – organizacja transportu

Wizja przyszłości:

• agencja reklamowa
• architekt /projektant wnętrz
• firmy wydawnicze / poligraficzne
• studio fotografii cyfrowej
_______
studia np.: grafika i projektowanie

Czy marzyłeś o kreatywnej pracy, która po-
zwoli Ci na stabilne zatrudnienie i satys-

fakcjonującą samorealizację? Chcesz tworzyć 
i przekazywać swoją wizję w niekonwencjonalny 
i inspirujący sposób? Proszę bardzo! Grafik to 
właśnie zawód dla ludzi z pomysłem, dla osób 
otwartych, zdeterminowanych i twórczych. Do-
łącz do nas i zdobądź narzędzia oraz umiejęt-
ności, które pozwolą Ci podołać powierzonym 
zadaniom. Szkoła oferuje naukę programów:  
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel 
Draw, Impozycjoner i inne. Zaprojektuj swoją 
własną wizję świata, zmieniaj, dodawaj i twórz 
nowe ścieżki. 

Jesteś cierpliwy i lubisz zorganizowaną pracę, 
a do tego masz głowę do planowania? Nie-

straszne Ci kontrolowanie wielu spraw naraz? 
W takim razie świetnie trafiłeś. Technik logistyk 
jest właśnie dla Ciebie! Nauczyciele przekażą Ci 
wskazówki, jak organizować, realizować i kon-
trolować transport produktów oraz informacji. 
Bez wątpienia szkoła profesjonalnie przygotuje 
Cię do pracy w zawodzie, który jest coraz bar-
dziej popularny. Nauczysz się odpowiedzialno-
ści i koncentracji. Nieustannie zapotrzebowanie 
na logistyków wzrasta, dlatego bądź gotowy i za-
planuj swoją przyszłość w kalendarzu kariery.

PGF.04 –  przygotowywanie oraz wykonywanie 
prac graficznych i publikacji 
cyfrowych

PGF.05 –  drukowanie cyfrowe i obróbka 
druków

Wizja przyszłości: 

 • przedsiębiorstwa logistyczne
 • magazyny
 • centra logistyczne
 • centra dystrybucyjne
 • koordynacja zaopatrzenia i zbytu
 • przedstawiciel handlowy

studia np.: logistyka, administracja



TERMINARZ REKRUTACJI 

2020/2021
TERMINARZ REKRUTACJI 

2020/2021
TERMINARZ REKRUTACJI 

2020/2021
LVL 1 [11.05 - 23.06.2020]

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
 wraz z dokumentami spełniającymi odpowiednie warunki

LVL 2 [26.06 - 30.06.2020]
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły  

oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

LVL 3 [DO 10.07.2020]
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły

LVL 4 [13.07.2020]
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych

LVL 5 [13.07 - 20.07.2020]
Złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,  

a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  
do podjęcia praktycznej nauki zawodu

LVL 6 [21.07.2020]
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych
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