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Zawód: Technik ekonomista 
klasa 1at

( 5-letni cykl nauczania)

• Typ oddziału: ogólny
• Języki obce: język angielski, język niemiecki
• Przedmioty rozszerzone: geografia
• Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, geografia

Dodatkowe umiejętności zawodowe: certyfikat z obsługi programów księgowych



Zawód: Technik ekonomista 
Klasa 1bt

( 5-letni cykl nauczania)

•Typ oddziału: ogólny

•Języki obce: język angielski, język niemiecki

•Przedmioty rozszerzone: geografia

•Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, geografia

Dodatkowe umiejętności zawodowe: certyfikat z obsługi programów księgowych



Absolwent w zawodzie Technik ekonomista jest 
przygotowany do wykonywania następujących 

zadań zawodowych

• planowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej;

• obliczania podatków;

• prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;

• wykonywania analiz i sporządzania 
sprawozdań z działalności podmiotów 
gospodarczych.



Zawód: Technik rachunkowości
Klasa 1 ct

( 5-letni cykl nauczania)

•Typ oddziału: ogólny

•Języki obce: język angielski, język niemiecki

•Przedmioty rozszerzone: geografia

•Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, geografia



Absolwent w zawodzie Technik rachunkowości jest 
przygotowany do wykonywania następujących zadań 

zawodowych

• sporządzania i prowadzenia dokumentacji 
kadrowej; 

• rozliczania wynagrodzeń i składek ZUS;

• obliczania podatków; 

• ewidencjonowania operacji gospodarczych
w programach finansowo-księgowych; 

• ustalania wyniku finansowego oraz 
prowadzenia analizy finansowej. 



Zawód: Technik reklamy
Klasa 1 dt 

( 5-letni cykl nauczania)

•Typ oddziału: ogólny

• Języki obce: język angielski, język hiszpański

•Przedmioty rozszerzone: matematyka

•Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, plastyka

Dodatkowe umiejętności zawodowe: modelowanie 3D



Absolwent w zawodzie Technik reklamy jest 
przygotowany do wykonywania następujących 

zadań zawodowych:

• przygotowania elementów strategii reklamowej

• produkcji reklamy

• organizowania sprzedaży reklamowej

• badania przekazu reklamowego



PROJEKTY 
REALIZOWANE

W SZKOLE



PROJEKT UNIJNY

Druga edycja

• Dobry staż lepsze jutro - zwiększenie   oferty wrocławskich 
szkół zawodowych”

Cel realizowany poprzez następujące zadania projektowe:

1. Praktyki i staże zawodowe dla uczniów

2. Pomoc stypendialna dla uczniów uzdolnionych

3. Podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli

Lider projektu: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA



PROJEKT UNIJNY
Druga edycja

"Uczeń aktywnym uczestnikiem rynku pracy"
Celem głównym projektu jest: 

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia
zawodowego Technikum nr 13 im. Marii Dąbrowskiej
we Wrocławiu poprzez poprawę efektywności kształcenia.
Działania przewidziane w projekcie:

1. Wyposażenie placówki szkolnej

2. Staże zawodowe dla uczniów

3. Wsparcie dla nauczycieli

4. Wsparcie dla uczniów - kursy, szkolenia, doradztwo

realizowanego przez Fundację Marzeń.



MIKROGRANTY MŁODZIEŻOWE

Uczniowie klasy 3eT Wiktoria, Maja, Magda i Kuba, pracujący pod opieką pani Anny Terejko, zostali wyróżnieni w Konkursie na edukacjny projekt badawczy. Konkurs organizowany by

Gratulujemy

W naszej szkole udało się 

zrealizować dwa projekty, które 

skierowane były do 

przedszkolaków i uczniów klas 

1-3 szkoły podstawowej:

1. Z emocjami na Ty -

przygotowaliśmy warsztaty 

on line podczas których 

dzieci uczyły się 

rozpoznawać i akceptować 

swoje emocje

oraz wyrażać je i mówić o nich

2. Zabawy mojej mamy i 

mojego taty - grupa projektowa 

stworzyła scenariusz zajęć 

podczas których dzieci 

poznawały zabawy swoich 

rodziców i dziadków. 



Uczniowie klasy 3eT Wiktoria, 

Maja, Magda i Kuba, 

pracujący pod opieką pani 

Anny Terejko, 

zostali wyróżnieni w Konkursie 

na edukacyjny projekt 

badawczy.

Konkurs organizowany była 

przez WCRS w ramach 

działań Wrocławskiej 

Koncepcji Edukacyjnej. 

Razem przeprowadzili badania 

nad praktycznością rozwiązań 

charakterystycznych dla Smart 

City, 

które wprowadzono we 

Wrocławiu. Ich projket to 

"Smart City, My City"

PROJEKT BADAWCZY



• Jest to pierwszy, autorski, projekt ZUS, który zrodził się 

z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków,
w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia,

jakim są ubezpieczenia społeczne.

PROJEKT LEKCJE Z ZUS



Futuclub to przyjazne miejsce na terenie szkoły służące do odkrywania talentów,

zainteresowań i predyspozycji w przyjemny i kreatywny sposób. Ma siedzibę

w szkolnym bufecie, który z tej okazji otrzymał nowy wystój i nowe meble.

Powstało po to, by budować społeczność młodzieży świadomej,

zaangażowanej lokalnie i biorącej odpowiedzialność za siebie, szkołę

i miasto.

Aktywności na terenie klubu będą inspiracją do myślenia o swoich wyborach

edukacyjnych i zawodowych oraz do tworzenia wizji przyszłości szkoły

i miasta.

W klubie regularnie będą odbywać się warsztaty i spotkania z gośćmi, które

stworzą możliwość do rozwijania swoich umiejętności i pogłębienia wiedzy na

wybrane tematy.



EURO INNOWACJE –

ERASMUS+ POWER



PROGRAM EPAS

AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

ZSE-A JEST

AMBASADOREM 

PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO



PROGRAM E-PAS

• Program EPAS - Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego.
Program jest dedykowany dla szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności 

techników i szkół zawodowych.

• Ma on na celu pobudzanie świadomości młodzieży na temat Europy 

• i demokracji europejskiej dzięki udostępnieniu jej wiedzy o Unii 
Europejskiej, w szczególności o Parlamencie Europejskim. Program 

obejmuje nie tylko przekazywanie wiedzy o faktach dotyczących Unii 
Europejskiej, lecz także umożliwi doświadczenie,

czym jest obywatelstwo europejskie. 

• Celem programu jest upewnienie się, że młodzi ludzie mają świadomość 
swoich możliwości działania w kontekście integracji europejskiej oraz 
rozumieją znaczenie głosowania w wyborach europejskich w 2019 r.



W Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu

realizowany jest projekt
"Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania 

matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych 

w Gminie Wrocław”.



DZIEŃ EKONOMISTY

Głównym tematem corocznych  wydarzeń są 

wykłady, GRY i ZABAWY EKONOMICZNE, które 

prowadzili pracownicy współpracujących z naszą 

szkołą uczelni i instytucji.

Tradycyjne zapewniamy ciekawy program i dobrą 

zabawę: konkursy, quizy, warsztaty. 

Najlepsi otrzymują nagrody.



PRAKTYKI w kraju

I inne



ZAGRANICZNE praktyki ZAWODOWE

• 2012 – Orange, Francja 7 524 PLN

• 2013 - 2014 – Orange, Francja 98 216 PLN

• 2015 - 2016 – Hanower, Niemcy 135 919 PLN

• 2016 - 2017 – Bolonia, Włochy 275 354 PLN

• 2017-2019 Walencja, Hiszpania      187 065 PLN

• 2019-2020 Malaga, Sevilla 



Przedsiębiorczość bez granic.

Grupa 15.uczniów pod opieką 

Pań Magdaleny Trzepli

i Katarzyny Kozak 

w dniach 17.10 - 4.11.2016 

odbyła praktykę zawodową 

u pracodawców niemieckich

w Hanowerze.



W październiku 2017 r.

30. uczniów: techników ekonomistów oraz techników organizacji 

reklamy uczestniczyło 

w zagranicznych stażach zawodowych

„Odkrywanie własnej przedsiębiorczości”

do Bolonii 



W związku z realizacją projektu unijnego

"Europa otwarta dla młodych przedsiębiorców" finansowanego 
ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
PO WER, 20 uczniów wśród klas 2 - beneficjentów projektu,

w październiku 2018 odbyło swój 

obowiązkowy staż zawodowy 

w Walencji w Hiszpanii.



WSPÓŁPRACUJEMY:



I WIELE INNYCH…
Przedstawicielstwo Regionalne Parlamentu Europejskiego i 

Komisji Europejskiej, 

Oddz. Wrocławski Stowarzyszenia Księgowych w Polsce - Dzienny 
Dom Pomocy Społecznej,

Mobility Projekts
i Narodowa Agencja Programu Erasmus+, 

Wrocławskie Przedszkola Integracyjne,

Polska Fundacja Dzieci
i Młodzieży w Warszawie, Bank Credit Suisse, instytucje 

zapewniające bezpieczeństwo w szkole

(Policja, Straż Miejska, Sądy Rodzinne i Nieletnich)



EDUKACJA EKONOMICZNA
• Koło Młodego Ekonomisty

• Różne oblicza zawodów ekonomicznych

• Forum zawodoznawcze

• Budżet wiedzy

• Lekcje ZUS

• Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

• Turniej przedsiębiorczości

• Społeczna odpowiedzialność biznesu

• Wycieczki zawodoznawcze



• Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

• Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania

• Olimpiada ZUS – Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

• XII edycja turnieju Akademii Księgowego

• Konkurs wiedzy o prawie pracy i bhp

• Konkurs Poznaj swoje prawa w pracy

• Konkurs ze statystyki

OLIMPIADY, konkursy w bieżącym roku szkolnym on line

Olimpiady, konkursy w nauczaniu stacjonarnym
•Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

•Olimpiada ZUS – Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

•Olimpiada Przedsiębiorczości

•Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania

•Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

•Olimpiada Solidarności 

•Olimpiada Języka Angielskiego
Konkurs wiedzy o prawie pracy i bhp

Konkurs z rachunkowości

Ogólnopolski konkurs języka niemieckiego JERSZ

Konkursy sportowe – piłka nożna, siatkówka, koszykówka



• Międzyszkolne Zawody Strzeleckie z okazji 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości

• Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym

• Strzelnica

• Mistrzostwa Szkoły w Koszykówkę grup mieszanych

• Zawody sportowe, w tym Nordic Walking

• Licealiada Szachowa

KONKURSY SPORTOWE w nauczaniu stacjonarnym



EDUKACJA SPOŁECZNA
• Mikrogranty młodzieżowe

• Mikołajkowy Festiwal

• Piosenki i Wiersza Dzieci 
Niepełnosprawnych

• Miejsca Pamięci

• Stop mowie nienawiści

• Adopcja serca

• Kalendarze adwentowe

• Liczne akcje charytatywne 
Wolontariatu

• Prężnie działający Samorząd 
Uczniowski



PERŁA ROKU

Celem konkursu jest 
promowanie wśród uczniów 

ZSEA wysokich osiągnięć 
dydaktycznych, wzorowego 

zachowania, aktywności

oraz wysokiej 

kultury osobistej.



Życie w szkole
po lekcjach w nauczaniu 
stacjonarnym, obecnie 
w nauczaniu zdalnym

Wiele kół zainteresowań, między innymi:



• Sudoku - młodzież 
regularnie ćwiczy zarówno 
klasyczne sudoku jak 
modyfikowane np. 
nieregularne i diagonalne. 
Prowadzona jest Szkolna 
Liga Sudoku, która wyłoni 
mistrzów tej łamigłówki.
Weźmiemy udział
w Dolnośląskim Festiwalu 
Sudoku.



SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Prężnie działa 

Samorząd uczniowski. 

Co roku bierzemy udział 

w konkursie na 

najlepszy SU z 

nagrodami!

Uczennica klasy III 

Karolina Boguszewicz

jest sekretarzem w MRMW

Młodzież uczestniczy w Akademii 

Samorządów Uczniowskich.

@akademia.samorzadow · Organizacja 
pozarządowa



WOLONTARIAT

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci, Medycznym Hospicjum dla Dzieci Dolnego 

Śląska Formuła Dobra, Fundacją Na Ratunek Dzieciom z Chorobą 

Nowotworową,  Fundacją Dortmundzko-Wroclawsko-Lwowska im. świętej 

Jadwigi, Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt,  Stowarzyszenie Żyj 

Kolorowo,  Miejskim Centrum Wolontariatu,  Amnesty International,  Caritas, 

Dzienny Dom Seniora 

(Komuny Paryskiej)



ADOPCJA 9 KOALIPomoc podopiecznym dwóch 

Domów Pomocy Społecznej. 

Przygotowaliśmy 96 paczek 

świątecznych oraz 40 

upominków.

Święta online – życzenia 

od uczniów dla dyrekcji, 

nauczycieli

Coroczna akcja 

Dar Serca dla 

potrzebujących uczniów 

naszej szkoły



Szkolenie i efekty prac 
uczniów 

na drukarce 3D

W szkole prowadzone są 
dodatkowe zajęcia z 

projektowania i wydruku 3D,
po których otrzymuje się 

certyfikat
z odbycia takiego szkolenia.



Wyposażenie pracowni.
• Wszystkie przedmioty zawodowe realizowane są w grupach w większości 

w pracowniach komputerowych.

• Posiadamy 140 stanowisk komputerowych, ploter i drukarkę 3D.



WORCENALIA
• W NASZEJ szkole warto być kreatywnym! Wielu z nas to bardzo ciekawi poeci,

fotograficy, graficy. W końcu specjalizujemy się także w reklamie! Dlatego co roku
wydajemy Worcenallia - autorski album prac uczniowskich. Od tego momentu
Autor lub Autorka może chodzić po korytarzach szkoły okryty nimbem sławy
i uznania. :)

• Tematyka prac jest właściwie dowolna - oprócz tematu głównego zawsze obecne
są kwestie uczuć, miłości i melancholii, zazdrości i radości, ale także utwory
bawiące się forma językową, literacką, lub zdjęcia tworzące niezwykłe zestawienie
i kompozycje. Opieką redakcyjną otacza Worcenallia dr Małgorzata Janusiewicz
(literatura i reklama). Zapraszamy do współpracy!



KOŁO SZACHOWE

I TURNIEJE

Co roku w Dniu Otwartych Drzwi w naszej szkole 

organizujemy Kawiarenkę Szachową. 

Od kilku lat w naszej szkole

w Zespole Szkół Ekonomiczno-

Administracyjnych odbywają się 

zajęcia pozalekcyjne w szachach. 

Opiekunem i instruktorem 

szachowym jest administrator sieci 

Bogdan Stawarz.



W Mistrzostwach Wrocławia Szkół 

Średnich w Szachach nasza szkoła 

stanęła na podium zajmując 3 

miejsce, zostawiając za sobą między 

innymi renomowane Licea LO 14, 

LO 5, LO 6, LO 17, LO 13, LO 2, 

LO 8, LO12. Wyprzedziły nas 

jedynie drużyny zawodowców 

LO 3 i LO 7 !

Dzięki zdobyciu 3 miejsca 

18.12.2019 r. uczniowie naszej 

szkoły po raz pierwszy brali udział 

w Finale Dolnośląskim Mistrzostw 

Szkół Średnich w Szachach 

w ramach LICEALIADY 2019.



Organizujemy spotkania szachowe 

z uczniami z innych szkół.

Na zdjęciu ostatni mecz szachowy z zeszłego roku z 

ubiegłorocznymi Mistrzami Dolnego Śląska SP 71 z naszą 

reprezentacją szachistów Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Administracyjnych który zremisowaliśmy 1:1 (2 rundy).



Strzelnica

Dzięki własnej 

strzelnicy, osiągamy 

co roku sukcesy 



• Obiekty rekreacyjne –

nowoczesna siłownia,

siłownia na zewnątrz 

budynku, boiska tartanowe, tenis 
stołowy, 2 sale gimnastyczne

• Centrum multimedialne –

12 000 książek w bibliotece



• Już niedługo otwieramy Virtual Reality –

salę wirtualnej rzeczywistości

• Od września będziecie mogli korzystać ze 
szkolnego drona



Zapraszamy do 
naszej szkoły!!!

Świetna lokalizacja!  Blisko dworca


