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 Najwyższa zdawalność egzaminu   
   maturalnego i zawodowego 
 Możliwość rozwijania zainteresowań, koła 

zainteresowań 
 Nowoczesna baza do nauki przedmiotów 
   zawodowych,  
 Sukcesy uczniów w konkursach  
   i olimpiadach, 
 Współpraca z IE PWSZ w Elblągu,   
 Internat dla dziewcząt 
 Praktyki zawodowe. 

  NAJLEPSZE          

TECHNIKUM  
w Elblągu  

według rankingu  Perspektyw  

2017, 2018, 2019, 2020, 2021 

BAZA BAZA BAZA SZKOŁY 
•   SPECJALISTYCZNE PRACOWNIE  
      EKONOMICZNE 
•   SPECJALISTYCZNE PRACOWNIE  
      RACHUNKOWOŚCI 
•   PRACOWNIE INFORMATYCZNO-BIUROWE 
•   SPECJALISTYCZNE PRACOWNIE REKLAMY 
•   PRACOWNIA LOGISTYCZNA 
•   PRACOWNIE JĘZYKOWE 
•   SALA GIMNASTYCZNA I FITNESS  
•   SKLEPIK SZKOLNY 
•   BIBLIOTEKA  
•   STREFA WYPOCZYNKU DLA      UCZNIA 
•   INTERNAT DLA DZIEWCZĄT 

http://www.elblag.edu.pl


technik ekonomista  
(zajęcia dodatkowe: psychologia biznesu, analityka  

finansowa, zarządzanie zasobami) 
 

Ekonomista wykonuje kompleksowe analizy funkcjonowania 
podmiotów gospodarczych; bada skuteczność i efektywność 
działania instytucji rządowych, pozarządowych  

I samorządowych, opracowuje strategię działania  

konkretnego podmiotu gospodarczego. 

 

Absolwent może być zatrudniony 
w: bankach, firmach,   

urzędach, GPW, biurach  

rachunkowych,  itp. 

ZAROBKI - wg GUS w roku 2019 
”Na najwyższą pensję mogą liczyć 

absolwenci kierunków  ekonomicznych”.  Średnie wynagro-
dzenie 4200 - 7300 zł  netto (pracuj.pl) 

Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i instytucjach  

związanych z wybranym profilem  
technik reklamy  

(zajęcia dodatkowe: fotografia i grafika komputerowa,  
wizaż i stylizacja w reklamie)  

 

Specjalista ds. reklamy - do jego zadań należy min. przygoto-
wywanie kampanii reklamowych, koordynowanie projektów i 
weryfikacja efektów kampanii, pozyskiwanie klientów, wybór 
mediów reklamowych. 

Absolwent może być zatrudniony w: agencjach reklamo-
wych, firmach PR,  działach marketingu  
i reklamy przedsiębiorstw ,  
mediach (prasa, telewizja,  

radio), drukarniach  itp. 

ZAROBKI -  według danych 
wynagrodzenia.pl specjalista 
ds. marketingu  wynosi  od 
2900 do 4800 zł netto 
(pracuj.pl) 

Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i instytucjach  

związanych z wybranym profilem  - 4 tygodnie. 

 

technik logistyk  

(zajęcia dodatkowe: logistyka małych i średnich firm,  

e-commerce i technologie mobilne w logistyce)  

Logistyka to planowanie,  realizowanie i kontrolowanie  
przepływu różnego rodzaju dóbr (surowców, materiałów,  
wyrobów gotowych, informacji) 
przy zachowaniu sprawności i 
efektywności ekonomicznej  

procesu, w celu zaspokojenia 
oczekiwań klienta.  

 

Absolwent może być  

zatrudniony w: centrach  

logistycznych, firmach transportowych, spedycyjnych,  

każdym przedsiębiorstwie itp.  

ZAROBKI - średnie zarobki 2900 - 4300 zł netto (pracuj.pl) 

   
NOWOŚĆ!!!NOWOŚĆ!!!NOWOŚĆ!!!   

technik rachunkowości  
(zajęcia dodatkowe: rozliczenia podatkowe,  controlling)  

Specjalista ds. księgowości to osoba odpowiedzialna za pro-
wadzenie bieżących operacji 
finansowych firmy bądź 
klientów indywidualnych.  
 
Absolwent będzie  
przygotowany do pracy  
samodzielnego księgowego. 
Wiedza z zakresu  

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

ZAROBKI - średnie zarobki 3200 - 4600 zł netto (pracuj.pl)  

 

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 

 
 Szkolny Klub Sportowy  

 Koło młodych  

     ekonomistów 

 Koło PCK  

 Koło wolontariatu  

 Koło geograficzne –  

    poznaj świat  

 

 

 

 

 

 Koło z języka niemieckiego, języka angielskiego 

 Koło teatralne 

 

 

 

 

 Koło przedsiębiorczości  

 Logistyka – „Zostań mistrzem”  
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