
Zastanawiacie się nad wyborem kierunku?

Nasi uczniowie Wam pomogą.
Specjalnie dla Was stworzyli infografiki, które 

przybliżą Wam czego się uczymy. 

Uczniowie wraz z nauczycielami odpowiedzą 
także na Wasze pytania w czasie dnia otwartego 
szkoły (już 26 marca w godzinach 10:00 - 13:00).

Zapraszamy do odwiedzenia nas online.             
Jesteśmy pod poniższym linkiem:

https://meet.google.com/lookup/h7tp3avled

Do zobaczenia!

TECHNIKUM EKONOMICZNE 
IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO 
W SZCZECINIE



konomista

eklama

andlowiec

rafik
Oto zawód dla kreatywnych - grafika komputerowa.
Dowieszsię tamosileobrazu, nauczyszsiękorzystaćzwielu
programów graficznych (CorelDRAW, Adobe:
Photoshop, Illustrator czy InDesign) oraz
posiądziesz wiedzę w zakresie projektowania 3D.
Zawód ten umożliwi Ci pracę w praktycznie
każdym miejscu.
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WYBIERZ SWOJĄ SÓWKĘ

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK HANDLOWIEC

TECHNIK EKONOMISTA

SZUKASZ DLA SIEBIE IDEALNEGO ZAWODU?

PRACA
•centra logistyczne
•przedsiębiorstwa produkcyjne
•szpitale 
•urzędy
•firmy kurierskie
•magazyny
•terminale lotnicze
•własna firma

PRACA
•punkty sprzedaży detalicznej
•hurtownie i magazyny
•własna firma handlowa
•agencje reklamowe
•agencje marketingowe
•przedsiębiorstwa
•działy handlu 
•działy marketingu

PRACA
•firmy, studia graficzne
•firmy, studia reklamowe
•firmy, studia poligraficzne
•wydawnictwa
•drukarnie
•firmy zajmujących się drukiem 3D
•własna firma świadcząca  usługi 
 z zakresu grafiki komputerowej

PRACA
•urzędy
•biura księgowe
•banki
•sekretariaty
•agencje celne
•firmy produkcyjne, handlowe, 
usługowe
•własna firma

jak wykorzystywać informacje związane z procesami logistycznymi 
(czyli skąd, po co,komu, kiedy, ile, po jakiej cenie), właściwego planowania i zamawiania 
odpowiedniej ilości materiałów i surowców do produkcji, zasad zarządzania zapasami 
oraz organizacji prac w magazynie organizacji procesu transportowego, 
sporządzania dokumentów magazynowych, księgowych i transportowych

NAUCZYMY CIĘ

NAUCZYMY CIĘ
stosowania nowoczesnych metod sprzedaży i organizowania prac w zakresie sprzedaży, 
wykonywania prac związanych z obsługą klientów, przygotowywania dokumentów 
handlowych (ofert, faktur, gwarancji), prowadzenia działań marketingowych i reklamowych, 
nawiązywania współpracy z kontrahentem krajowym i zagranicznym, organizowania 
i prowadzenia działalności handlowej, zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa, 
języka obcego zawodowego, prowadzenia małej firmy.

NAUCZYMY CIĘ
przygotowywać i edytować projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowy, 
obsługi programów graficznych (takich jak CorelDRAW, Adobe: Photoshop, Illustrator czy 
InDesign), obsługi programów do impozycji, przygotowywać projekty multimedialne 
np. strony internetowe czy animacje, składać broszury i książki, drukowania cyfrowego oraz 
obróbki po wydruku, modelować 3D oraz korzystać ze skanerów 3D, drukować na drukarkach 
3D, tworzyć procedury oraz dokumentację związane z przedsiębiorstwem poligraficznym

planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenia spraw 
kadrowo-płacowych, wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

NAUCZYMY CIĘ

PRAKTYKI W HISZPANII

TECHNIK REKLAMY
NAUCZYMY CIĘ

PRACA

•

•agencje reklamowe 
•biura ogłoszeń 
•działy marketingu
•działy promocji środków 
masowego przekazu
•agencje scenariuszowe
•studia graficzne
•studia produkcyjne

tworzenia i edytowania grafiki cyfrowej, opracowywania ofert handlowych z zakresu 
sprzedaży usług reklamowych, prowadzenia badań rynkowych i reklamowych, dobierania 
środków i nośników reklamy, stosowania różnorodnych technik reklamowych, tworzenia
tekstów i sloganów reklamowych, tworzenia reklamy wizualnej, tworzenia scenariuszy 
reklamy radiowej i telewizyjnej, organizowania sesji fotograficznych i filmowych na potrzeby 
reklamy, przygotowywania kampanii reklamowych, konferencji prasowych, działalności 
public relations, organizowania działalności wystawienniczej na targach i wystawach

Strona szkoły: www.zs3.szczecin.pl

Facebook: Technikum Ekonomiczne w Szczecinie - dawny Zespół Szkół nr 3

Sekretariat:  sekretariat@te.szczecin.pl

MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ ALBO OBSERWOWAĆ NAS TUTAJ:

Tworzymy 5 pisanek i jednego zająca z dłuższymi nogami i rękoma.
Tutorial "do jajka":
https://youtu.be/S07_233XjtQ



Nauczysz się:
• przygotowywać i edytować projekty graficzne     

o charakterze informacyjnym i reklamowym 
(ulotki, plakaty, infografiki, wizytówki, teczki, 

tworzyć nadruki na koszulki)
• obsługi programów graficznych takich jak CorelDRAW, Adobe:  

Photoshop, Illustrator czy InDesign
• obsługi programów do impozycji (Impozycjoner)

• przygotowywać projekty multimedialne np. strony internetowe   
czy animacje

• składać broszury i książki
• drukowania cyfrowego oraz obróbki po wydruku 

(laminować, zszywać, docinać)
• modelować 3D oraz korzystać ze skanerów 3D

• drukować na drukarkach 3D
• tworzyć procedury oraz dokumentację związane                                  

z przedsiębiorstwem poligraficznym

Gdzie znajdziesz pracę:
• w firmach graficznych

• w firmach reklamowych
• w firmach poligraficznych
• w agencjach reklamowych

• w studiach graficznych

Nauczysz się:
• planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

• obliczania podatków;
• prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;

• wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań            
z działalności    podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą

Gdzie znajdziesz pracę:
•  w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

• w urzędach 
• w biurach księgowych,

• w bankach.
• w sekretariatach.

• w agencjach celnych.
• i wielu innych, ale także możesz założyć                       

i  poprowadzić własną firmę

Nauczysz się:
•  stosowania nowoczesnych metod sprzedaży        

i organizowania prac w zakresie sprzedaży,
• wykonywania prac związanych z obsługą 

klientów,
• przygotowywania dokumentów handlowych (ofert, faktur, 

gwarancji),
• prowadzenia działań marketingowych i reklamowych,
• nawiązywania współpracy z kontrahentem krajowym                          

i zagranicznym,
• organizowania i prowadzenia działalności handlowej,

• zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa,
• języka obcego zawodowego,

• prowadzenia małej firmy.

Gdzie znajdziesz pracę:
•  w przedsiębiorstwach, w działach handlu i marketingu,

• punktach sprzedaży detalicznej,
• hurtowniach i magazynach,

• agencjach reklamowych lub marketingowych,
• prowadzić własną firmę handlową

Nauczysz się:
•  jak wykorzystywać informacje związane               

z procesami logistycznymi: czyli skąd, po co, komu, 
kiedy, ile, po jakiej cenie?  

• właściwego planowania i zamawiania odpowiedniej ilości  
materiałów i surowców do produkcji,  

• zasad zarządzania zapasami oraz  organizacji prac w magazynie
• organizacji procesu transportowego,

• sporządzania dokumentów magazynowych, księgowych                    
i transportowych

Gdzie znajdziesz pracę:
• w centrach logistycznych,

• w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych,
• w szpitalu,

• w urzędach,
• w terminalu lotniczym,
• w firmach kurierskich, 

• w handlu elektronicznym,
• w magazynach lub
• we własnej firmie.

Nauczysz się:
• tworzenie i edytowanie grafiki cyfrowej,

• opracowywanie ofert handlowych z zakresu 
sprzedaży usług reklamowych,

• prowadzenie badań rynkowych i reklamowych,
• tworzenie tekstów i sloganów reklamowych,

• przygotowywanie kampanii reklamowych, konferencji prasowych, 
działalności public relations,

• organizowanie działalności wystawienniczej na targach                       
i wystawach.

Gdzie znajdziesz pracę:
•  w agencjach reklamowych,
• w agencjach public relations,

• w działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw               
produkcyjnych i handlowych,

• w biurach ogłoszeń i działach promocji środków               
masowego przekazu,

• w studiach graficznych,
• w agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania                  

opinii publicznej



Tworzymy 5 pisanek i jednego zająca z dłuższymi nogami i rękoma.
Tutorial "do jajka":
https://youtu.be/S07_233XjtQ



Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, spotkaj się z nami online! W trakcie spotkań 
dowiesz się dlaczego powinieneś wybrać akurat naszą szkołę 
Nie zapomnij też odwiedzić naszej strony na Facebooku! 

sekretariat@te.szczecin.pl
(+48) 91-448-90-03
www.zs3.szczecin.pl

Facebook: Technikum Ekonomiczne w Szczecinie - dawny Zespół Szkół nr.3

Technik Grafiki i Poligrafii

Technik Handlowiec

Technik Reklamy

Technik Ekonomista

Technik Logistyk

Na tym kierunku nauczysz się tworzyć grafiki 
projektowe, plakaty, wizytówki i wiele, wiele więcej. 

Jeżeli jesteś kreatywny i masz duszę artysty, grafika 
będzie dla Ciebie idealnym wyborem!

Jesteś dobrym negocjatorem i chcesz rozwinąć tą 
umiejętność? A może w przyszłości planujesz otworzyć 

własną firmę? Jeśli tak, to klasa dla Ciebie! Tu nauczymy 
Cię wszystkiego, co potrzebne w marketingu.

Zastanawiało Cię kiedyś jak sprawić, by efektywnie zain-
teresować ludzi danym produktem? W klasie reklamy się 
tego dowiesz! Pokażemy Ci, jak z łatwością zrobić dobrą 

reklamę, po drodze zgłębiając się w psychologię.

Dzięki tym klasom nauczysz się prowadzić własną dzia-
łalność gospodarczą, obliczania podatków, jak i wykony-

wania analiz finansowych. Jeżeli myślałeś o pracy 
w księgowości lub urzędzie, to kierunek dla Ciebie!

Na tym kierunku nauczysz się zarządzać pracami w ma-
gazynach, sporządzać ważne dokumenty, oraz organizo-
wać procesy transportowe. Logistycy są bardzo cenni na 

rynku pracy, więc nie pożałujesz wybrania tej klasy!

Więc... który zawód wybrać?



TECHNIKUM EKONOMICZNE 
IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO

$ handlowiec 

logistyk 

logistyk 

ekonomista

reklama 

grafik 
Nauczysz się: Przygotowywać i edytować projekty graficzne o 
charakterze informacyjnym i reklamowym, Obsługi programów 
graficznych takich jak Adobe: Photoshop, Illustrator czy InDe-
sign, drukować na drukarkach 3D

Gdzie znajdziesz pracę: W firmach graficznych, W agencjach re-
klamowych, W studiach graficznych, W firmach zajmujących się 
drukiem 3D

Nauczysz się: kierowania zespołem pracowników, organizacji 
sesji fotograficznych, projektowania reklamy wizualnej, myślenia 
marketingowego i jak działać na dzisiejszym rynku pracy

Gdzie znajdziesz pracę: pracownik działu kreatywnego, 
pracownik działu planowania publikacji, agent reklamowy  
pracownik działu obsługi klienta.

Nauczysz się: Planowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw 
kadrowo-płacowych

Gdzie znajdziesz pracę: Urzędy, banki, sekretariaty, agencje 
celne, własna firma

Nauczysz się: stosowania nowoczesnych metod sprzedaży          
i organizowania prac w jej zakresie, prowadzenia działań 
marketingowych i reklamowych, organizowania i prowadzenia 
działalności handlowej, prowadzenia małej firmy.

Gdzie znajdziesz pracę: w punktach sprzedaży detalicznej, 
agencjach reklamowych lub marketingowych, prowadząc 
własną firmę handlową.

Nauczysz się: właściwego planowania i zamawiania 
odpowiedniej ilości materiałów i surowców do produkcji, 
zasad zarządzania zapasami oraz organizacji prac                           
w magazynie, organizacji procesu transportowego,

Gdzie znajdziesz pracę: Centra logistyczne, szpitale, terminale 
lotnicze, firmy kurierskie.

Dołącz do 
nas!

ul. Gen. J. Sowińskiego 1www.zs3.szczecin.pl 91-448-90-03
www.



(+48) 91-448-90-03

www.zs3.szczecin.pl

KONTAKT
ul. Gen. J. Sowińskiego 1

70-236 Szczecin

[TECHNIK REKLAMY]

[TECHNIK EKONOMISTA]
[TECHNIK HANDLOWIEC]

[TECHNIK LOGISTYK]

[TECHNIK GRAFIKI
I POLIGRAFIICYFROWEJ]
Przygotowywanie i edytowanie
projektów gra�cznych.

Obsługa programów gra�cznych takich jak
CorelDRAW, Adobe: Photoshop, Illustrator

czy InDesign.

Jak wykorzystywać informacje
związane z procesami

logistycznymi:
czyli skąd, po co, komu, kiedy,

ile, po jakiej cenie?

Stosowanie nowoczesnych metod
sprzedaży i organizowanie prac

w zakresie sprzedaży.

Posiadająca umiejętności
samodzielnego rozwiązywania

problemów występujących          
we współczesnych                    

przedsiębiorstwach.

Pisanie scenariuszy i tworze-
nie wizji własnych reklam.

TECHNIKUM EKONOMICZNE
im. rotmistrza

Witolda Pileckiego



Technikum Ekonomiczne im. rtm. Witolda Pileckiego

U nas wykształcisz się w takich kierunkach jak:

Ekonomista

Handlowiec

Gra�k

Logistyk

     Jeżeli zainteresował Cię któryś z naszych kierunków, 
więcej informacji na ich temat znajdziesz tu 

Reklama

$$
• planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
• obliczania podatków;
• prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
• wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań
 z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 

• stosowania nowoczesnych metod sprzedaży i organizowania prac w zakresie sprzedaży,
• wykonywania prac związanych z obsługą klientów,
• przygotowywania dokumentów handlowych (ofert, faktur, gwarancji),
• prowadzenia działań marketingowych i reklamowych,
• nawiązywania współpracy z kontrahentem krajowym i zagranicznym,
• organizowania i prowadzenia działalności handlowej,
• zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa,
• języka obcego zawodowego,
• prowadzenia małej firmy.

• przygotowywać i edytować projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym
• obsługi programów graficznych takich jak CorelDRAW, Adobe: Photoshop, Illustrator czy
InDesign
• obsługi programów do impozycji (Impozycjoner)
• przygotowywać projekty multimedialne np. strony internetowe czy animacje
• drukowania cyfrowego oraz obróbki po wydruku (laminować, zszywać, docinać)
• modelować 3D oraz korzystać ze skanerów 3D
• drukować na drukarkach 3D

• jak wykorzystywać informacje związane z procesami logistycznymi: czyli skąd, po co,
komu, kiedy, ile, po jakiej cenie?
• właściwego planowania i zamawiania odpowiedniej ilości materiałów i surowców do
produkcji,
• zasad zarządzania zapasami oraz organizacji prac w magazynie
 organizacji procesu transportowego,
• sporządzania dokumentów magazynowych, księgowych i transportowych,

• organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych; 
• planowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej
• sporządzania budżetu kampanii
• projektowania i wykonywania środków reklamowych
• projektowania loga
• tworzenia tekstów reklamowych

https://www.zs3.szczecin.pl/

Zachęcamy również do spotkania się z nami online! 

sekretariat@te.szczecin.pl

https://www.facebook.com/ Technikum Ekonomiczne - dawny Zespół Szkół Nr 3

ul. Gen. J. Sowińskiego 1

(+48) 91-448-90-03



TECHNIKUM EKONOMICZNE
im. rtm. Witolda Pileckiego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania 
się z naszymi kierunkami 
kształcenia.

 na tym kierunku nauczysz    
się prowadzenia firmy, metod sprzedaży, przygotowania 
dokumentów handlowych, współpracy z kontrahentem. 

Jest to idealny kierunek dla przyszłych                     
przedsiębiorców.

 organizuje, kieruje i kontroluje 
przemieszczanie towarów od producenta                   
do konsumenta. Dostarcza towar zgodnie                      

z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas. 
Obsługuje zamówienia i organizuje transport          

wykorzystując do tego systemy informatyczne. 

  to bardzo ciekawy i posiadający 
dużą przyszłość zawód. Łączy wiedzę ekonomiczną, 

organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także    
lingwistyczną. Zdobyta wiedza i umiejętności       

umożliwią absolwentom pozyskanie ciekawej pracy   
w szeroko rozumianej reklamie, która jest                  

nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

to zawód poszukiwany i dający 
szerokie możliwości zawodowe.  Ekonomiści są osobami 

cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają           
umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów 
występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

  przygotowuje   
i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne                       

o charakterze informacyjnym i reklamowym. Technik grafiki  
i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji      
reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz   

drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem 
ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism   

kolorowych oraz książek.

s

wykwalifikowaną kadrę
bogato wyposażone sale
wycieczki
staże zagraniczne
koła zainteresowań
wiedzę, której nie zdobędziesz    
w żadnej innej szkole

ODWIEDŹ NAS

sekretariat@te.szczecin.pl

https://www.facebook.com/
Technikum Ekonomiczne - dawny Zespół Szkół Nr 3

ul. Gen. J. Sowińskiego 1 Szczecin

(+48) 91-448-90-03

OFERUJEMY


