
UCZYMY SIĘ...

 

ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA

      EKONOMIKGDANSK

 

BAWIMY SIĘ

 

POMAGAMY

 

 

JESTEŚMY SZKOŁĄ Z KLASĄ

 

DNI OTWARTE 

czwartek-piątek w g. 9-14
Zajęcia dla szkół: 

-zajęcia otwarte prowadzone przez 
naszych uczniów,

-warsztaty decoupage
-escaperoom ekonomiczno-handlowy,

-oprowadzanie po szkole,
-przedstawienie harmonogramu 

rekrutacji i kierunków kształcenia
.......................................................................

 
 

.......................................................................
***Na zajęcia dla szkół oraz spotkanie z 

pracodawcami obowiązują zapisy
 

sobota w g. 9-14
................................................

Zapraszamy uczniów oraz rodziców 
 do udziału w zajęciach otwartych, 

obejrzenia klasopracowni, poznania 
nauczycieli, przedstawimy 

harmonogram rekrutacji, warsztaty z 
decoupage dla chętnych, escape room, 
spotkanie z profesjonalnym doradcą 

zawodowym

SPÓŁDZIELNI A UCZNIOWSKA

DECOUPAGE DKKW

CZYTANIE TO NASZA

PASJA

PROJEKT E-SENIOR
NAGRODA AKTYWNI 

W MIEŚCIE 

BAL STUDNIÓWKOWY

SZKOLNY KONKURS 

PIOSENKI  

ANGLOJĘZYCZNEJ 

SEREDYŃSKI SONG

7-8 MARCA 2019R.

7 MARCA 2019R. GODZ.13.00

DZIEŃ Z PRACODAWCAMI

WSPÓŁPRACUJĄCYMI ZE SZKOŁĄ

9 MARCA 2019R.

HTTP://SEH.EDU.GDANSK.PL

RAZEM DLA GDAŃSKA

PROFESJONALNA EDUKACJA 

ZAWODOWA OD 1926 ROKU

TECHNIKUM NR 11

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK HANDLOWIEC

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

ZAPRASZAMY

HTTP://SEH.EDU.GDANSK.PL



      Lubisz: 
      przedmioty ścisłe,
      języki obce,
      nowe technologie,
      pracę indywidualną.

Doświadczenie zawodowe 
zdobędziesz podczas praktyk  

u jednego z naszych ponad 
50 pracodawców

 

 

nauczysz się profesjonalnie : 
 *organizować działalność gospodarczą
* prowadzić sprawy kadrowo-  płacowe,

* sporządzać plany, analizy 
i sprawozdania finansowe

          Lubisz: 
          prezentować się 
          publicznie,
          języki obce,
          nowe technologie,
          pracę zespołową.
           Jesteś:

          sumienny,
          zaangażowany,
          odpowiedzialny.
    
 

          Jesteś:
          ambitny,          
          kreatywny,
          komunikatywny.
          
       
 

nauczysz się profesjonalnie : 
 *organizować  sprzedaż w firmie,

* nauczyć się technik sprzedaży produktów,
* organizować działania reklamowe 

i marketingowe,
* zarządzać działalnością handlową,

* dokumentować i ewidencjonować operacje 
handlowe. 

Dołącz do Zespołu 

Profesjonalistów.

Szczegóły 

http://seh.edu.gdansk.pl

oraz 

         TECHNIK EKONOMISTA

         TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
nauczysz się profesjonalnie : 

 *organizować działalność gospodarczą
* obliczać podatki,

* sporządzać rozliczenia, bilanse i raporty 
finansowe zgonie z literą prawa podatkowego

Zatrudnienie znajdziesz: 
w działach finansowo – księgowych firm, 

urzędach skarbowych i innych instytucjach 
finansowych, bankach, towarzystwach 

ubezpieczeniowych, biurach rachunkowych, 
centrach usług wspólnych w obszarach 
rachunkowości, ekonomii, płac i kadr.

Uwaga!!!  
Szczegółowy opis zawodów i możliwych do zdobycia 

kwalifikacji znajduje się na stronie szkoły 
http://seh.edu.gdansk.pl

         TECHNIK HANDLOWIEC

Zatrudnienie znajdziesz:
w działach zaopatrzenia, sprzedaży, spedycji, 

marketingu i reklamy, w działach 
administracyjno- organizacyjnych 

w dowolnej firmie,  możesz także prowadzić 
własną firmę.

UWAGA!!!
Dla  absolwentów szkół średnich

od września 2019r. nowe kierunki na KKZ
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 

TECHNIK ADMINISTRACJI
 

http://seh.edu.gdansk.pl 


