
WIRTUALNE DRZWI OTWARTE 
W EKONOMIKU



Szkoła jako Zespół Szkół Ekonomicznych działa 
od 1975 roku i mieści się w centrum miasta przy 
ulicy Grunwaldzkiej 39 w Toruniu

Lekcje odbywają się w trybie jednozmianowym 
od 8.15 do 15.15
Dwa internaty w pobliżu szkoły

Skupia różne typy szkół:
Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety 
Zawackiej
Branżową Szkołę I stopnia Nr 1 im. gen. 
Elżbiety Zawackiej



Zajęcia w Zespole Szkół Ekonomicznych odbywają się w nowocześnie wyposażonych 
pracowniach specjalistycznych i przedmiotowych

Szkoła dysponuje nowoczesnym sprzętem komputerowym ze stałym 
dostępem do Internetu





Uczniowie mogą korzystać z bogato 
wyposażonej 

biblioteki z czytelnią

Szkoła posiada salę gimnastyczną, nowoczesną 
siłownię, boisko sportowe, świetlicę i sklepik



W rankingu szkół średnich w 2007 roku Zespół Szkół Ekonomicznych zajął 5 miejsce w Toruniu, 
22 w regionie i 302 w kraju. 

Szkoła uzyskała w 2007 roku w konkursie organizowanym przez NBP
CERTYFIKAT JAKOŚCI “SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”.

Wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych

Nauczyciele uczący to wysoko wykwalifikowana kadra

Według najnowszego rankingu szkół średnich 
przygotowanego przez portal WaszaEdukacja.pl, 
nasza szkoła zajęła trzecie miejsce na podium wśród 
najlepszych techników w Toruniu



Najlepsze technikum w Toruniu w 2018 i 2021r. 

W rankingu WaszaEdukacja.pl opublikowanym w kwietniu 2021 r., 
Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu 
zajęło 1 miejsce wśród toruńskich techników. 



Kształcimy w zawodach
poszukiwanych na rynku pracy!!!

 Technik rachunkowości
 Technik ekonomista

 Technik handlowiec
 Technik usług fryzjerskich

 Fryzjer



Technik Rachunkowości
Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy Zespół Szkół Ekonomicznych oraz Stowarzyszenie Księgowych zawarły umowę o współpracy w
celu przybliżenia uczniom praktycznych aspektów wykonywania zawodu księgowego oraz rozwoju kompetencji zawodowych uczniów. 
Zadania realizowane są poprzez organizowanie spotkań z młodzieżą, organizowanie konkursów, szerzenie wiedzy  nt. rachunkowości, podatków, 
kadr i płac. 

W CYKLU KSZTAŁCENIA ZDOBĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI Z W ZAKRESIE DWÓCH KWALIFIKACJI: 

 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
Zakres ten obejmuje min: 
a) prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy, 
b) sporządzanie dokumentacji pracowniczej, 
c) rozliczanie wynagrodzeń 
d) prowadzenie rozliczeń podatkowych, 
e) prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego; 

 Prowadzenie rachunkowości. 
Zakres ten obejmuje min: 
a) przygotowanie dokumentacji do kontroli i księgowania, 
b) przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników, 
c) ustalanie wyniku finansowego, 
d) sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych, 
e) prowadzenie analizy finansowej. 
W trakcie nauki będziesz miał możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na praktyce zawodowej i zajęciach praktycznych w pracowniach 
przedmiotowych  w szkole. 



MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI ma możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie  TECHNIK EKONOMISTA po potwierdzeniu dodatkowo 
kwalifikacji „Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej”. 
Patronat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O.O w Toruniu  nad klasą Technika 
Rachunkowości 



Technik ekonomista
W CYKLU KSZTAŁCENIA ZDOBĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE DWÓCH KWALIFIKACJI:

 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej: 
Zakres ten obejmuje min: 
a) stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności, 
b) prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej, 
c) prowadzenie dokumentacji sprzedaży, 
d) gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku, 
e) sporządzanie biznesplanu. 

 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
Zakres ten obejmuje min: 
a) prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy, 
b) sporządzanie dokumentacji pracowniczej, 
c) rozliczanie wynagrodzeń, 
d) prowadzenie rozliczeń podatkowych, 
e) prowadzenie rozliczeń finansowych. 

W trakcie nauki będziesz miał możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na praktyce zawodowej i zajęciach praktycznych w 
pracowniach przedmiotowych w szkole. 



MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI:

TECHNIK EKONOMISTA ma możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie TECHNIK RACHUNKOWOŚCI po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji 
„Prowadzenie rachunkowości”. 



Technik handlowiec
W CYKLU KSZTAŁCENIA ZDOBĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI Z W ZAKRESIE DWÓCH KWALIFIKACJI: 

 Prowadzenie sprzedaży
Zakres ten obejmuje: 

a) wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, 
b) przyjmowanie dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży. 

 Prowadzenie działań handlowych 
Zakres ten obejmuje min: 

a) planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów, 
b) organizowanie i prowadzenia działań handlowych, 
c) aktywną komunikację z klientem biznesowym.  

W trakcie nauki będziesz miał możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na praktyce zawodowej i zajęciach praktycznych w 
pracowniach przedmiotowych w szkole. 



MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI: 
TECHNIK HANDLOWIEC ma możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie TECHNIK KSIĘGARSTWA
po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej. 



Technik Usług Fryzjerskich
W CYKLU KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE UMIEJĘTNOŚCI Z W ZAKRESIE DWÓCH KWALIFIKACJI:

 Wykonywanie usług fryzjerskich:
a) prowadzenia konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej,
b) doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury,
c) wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy,
d) wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów,
e) wykonywania strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego,
f) wykonywania zmiany koloru włosów,
g) wykonywania stylizacji fryzur;

 Projektowanie i wykonywanie fryzur: 
a) projektowania fryzur,
b) dokumentowania fryzur,
c) wykonywania fryzur na podstawie projektów

Jako absolwent szkoły będziesz posiadał wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci otworzyć własny salon fryzjerski lub hurtownię z preparatami i 
akcesoriami fryzjerskimi. Pracować jako stylista w teatrze, przy produkcji filmowej czy wykonywać usługi fryzjerskie na najwyższym poziomie. 
Zdobędziesz również umiejętności z zakresu perukarstwa oraz elementów kosmetologii.





Fryzjer
W CYKLU KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE UMIEJĘTNOŚCI Z W ZAKRESIE KWALIFIKACJI:
 Wykonywanie usług fryzjerskich:

1) prowadzenia konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej;
2) doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury;
3) wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy;
4) wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów;
5) wykonywania strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego;
6) wykonywania zmiany koloru włosów;
7) wykonywania stylizacji fryzur.

Uczeń po podpisaniu umowy z pracodawcą otrzymuje status pracownika młodocianego – zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w zakładach 
(salonach) fryzjerskich.
Uczeń może samodzielnie znaleźć miejsce praktyki, jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego, który 
dokona weryfikacji profilu działalności danego podmiotu gospodarczego.
Uczniów obowiązuje w trakcie praktyki przestrzeganie Regulaminu Praktyk i prowadzenie Dzienniczka Praktyk.
W trakcie trzech lat nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w rzemieślniczych zakładach fryzjerskich. Uczniowie są jednocześnie 
młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Zajęcia praktyczne odbywają się w 
tygodniu w zakładach prywatnych pod okiem mistrzów fryzjerskich. Taka forma kształcenia jest bardzo wskazana w zawodach usługowych.
Młodociani, zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami, dokształcający się w branżowych szkołach, a także dokształcający się w innych 
formach niż szkolne, zdają egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie 
z przepisami o egzaminach kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie.
MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich może 
uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik usług fryzjerskich po potwierdzeniu kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur 
oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.



W szkole można uzyskać kwalifikacje instruktora rekreacji ruchowej o specjalności fitness. Szkolenie wyposaża ucznia w 
wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia zajęć w klubach fitness lub klubach osiedlowych. W ramach zajęć można poznać 
technikę ćwiczeń na piłkach, dyskach, trx, rollerach czy stepach a także nauczyć się kroków do fitnessowych układów 
choreograficznych.



Młodzież uczestniczy w projekcie: „Lekcje z ZUS” i gości specjalistów 
od ubezpieczeń społecznych



Szkoła stwarza również możliwości rozwoju 
indywidualnego dla każdego ucznia, 
umożliwiając im udział w zajęciach 
pozalekcyjnych jak np. Szkolny Klub 
Sportowy, Koło Informatyczne,
Koło Geograficzno – Ekologiczne, Klub 
Kultury Brytyjskiej czy Koło Caritas

Uczniowie mogą również zdobywać inne umiejętności na 
kursach organizowanych przez szkołę np.
e-urzędnik, kurs kasy fiskalnej, kurs kasjera walutowego, 
prawo jazdy kat. B
płatnych stażach zagranicznych



W ramach patronatu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce szkoła 
gości specjalistów z toruńskiego oddziału SKwP



Prawnicy, pracownicy Urzędu Skarbowego, opowiadają 
uczniom o swojej pracy oraz istotnych zagadnieniach.



Wykład   połączony   z   warsztatami przedstawiciela  Narodowego   Banku 
Polskiego O. O. w Bydgoszczy na temat m.in.   polskich    znaków    pieniężnych



Uczniowie odnoszą sukcesy –

I miejsce w III Edycji Konkursu 
„KSIĘGOWI JUTRA” 



Szkoła to nie tylko nauka…



Uczniowie mogą uczestniczyć
w wielu projektach międzynarodowych i unijnych

 „Able and disabled: Let’s play together!“
(lata 2018 – 2020/ 2021), projekt łączący problematykę sportu i osób niepełnosprawnych realizowany ze szkołami z Włoch, Hiszpanii, Niemiec i 
Holandii)

Jakie projekty europejskie są planowane do realizacji w najbliższych latach?

 „Praktyki zagraniczne – szansą uczniów ZSE w Toruniu na sukces zawodowy na rynku europejskim”
(lata 2020 – 2022, praktyki zawodowe w Hiszpanii) 

 Irlandia „Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu
społecznemu – polsko-skandynawska wymiana doświadczeń  i dobrych praktyk”

(lata 2020 - 2021 praktyki zawodowe w Irlandii)

 „Me too, a smiling clown!”
(lata 2020 – 2022, projekt o tematyce społecznej realizowany ze szkołami z Włoch, Hiszpanii i Portugalii)

 „Jak wejść na europejski rynek pracy?”
(lata 2020 – 2020, projekt ze szkołą we Francji na eTwinningu połączony z wizytą w kraju partnera)





Ekonomik w ogólnopolskim czasopiśmie jako szkoła świetnie przygotowująca uczniów do 
wykonywania zawodu księgowego



EKONOMIK
to dobry wybór  :)


