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Ekonomia - ważna w życiu i pożądana na rynku pracy 

Technikum ekonomiczne jest to profil kształcenia, który cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży  

przybywającej do naszej szkoły. Uczniowie realizują przedmioty ogólne, jak i  wiele przedmiotów 

zawodowych, które pomagają ukierunkować przyszłych ekonomistów, przedsiębiorców,  pracowników 

biurowych itp. 

Dzięki przedmiotom zawodowym mogą nauczyć się organizacji pracy w przedsiębiorstwie, podstaw 

rachunkowości, obsługi pakietu InsertGT  i wielu innych. Uczniowie odbywają praktykę zawodową min.          

w przedsiębiorstwach, bankach, administracji państwowej. Przygotowuje ich to by stawiać czoła wyzwaniom    

z jakimi będą się zmagać w przyszłości, podczaj pracy w zawodzie. Dzięki sali ekonomicznej, która znajduję się 

w Zespole Szkół Technicznych mają oni styczność z przyszłym środowiskiem pracy, którym jest np. biuro.  

Uczniowie technikum ekonomicznego mają także możliwość zrobienia różnych kursów m.in.: obsługi 

kasy fiskalnej, co znakomicie wzbogaca CV.  Jeśli chodzi o egzaminy maturalne jak i zawodowe technikum 

ekonomiczne ma bardzo wysoką zdawalność, co świadczy o dużym profesjonalizmie przekazywania wiedzy 

przez naszych nauczycieli.  Uczniowie po zdaniu egzaminów otrzymują świadectwo maturalne oraz dyplom 

potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista.  

Agnieszka Flis 

Katarzyna Mazur 

  

Oferta edukacyjna 
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Dlaczego warto kształcić się zawodowo? 

W ostatnim czasie szkoły techniczne są dosyć chętnie wybierane przez absolwentów gimnazjów. 

Wynika to z tego , że na rynku pracy pojawiło się zapotrzebowanie na ludzi wykonujących pracę w określonych 

zawodach. Dotyczy to zarówno rynku polskiego jak i europejskiego.  Technikum daje możliwość zdobycia 

określonego zawodu, jak również uzyskania matury.  

Technik informatyk to jeden z zawodów jaki można zdobyć w naszej szkole. W ciągu czterech lat nauki 

uczeń nabywa szereg umiejętności, które pozwalają zdać państwowy egzamin. Otrzymany dyplom technika 

informatyka pozwala podjąć pracę w: w zakładach pracy wykorzystujących technologie informatyczne, firmach 

administrujących sieci komputerowe, działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa, firmach 

tworzących oprogramowanie komputerowe, punktach serwisowych, sklepach komputerowych, prowadzić 

własną działalność gospodarczą w zakresie podstawowych usług informatycznych. 

 Absolwent technikum oprócz nauczenia się zawodu ma również możliwość zdania matury. Dzięki temu 

może dalej kształcić się na wyższych uczelniach, podejmując studia w podobnym kierunku bądź całkiem 

niezwiązanym z tym co robił do tej pory. Powszechne skomputeryzowanie otaczającego nas świata wydaje się 

stwarzać szereg możliwości dla informatyków i ludzi z informatyką związanych.     

Łukasz Pizoń 

  

Oferta edukacyjna 
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Od 1 września 2015r. w ZST utworzono nowy profil 

dla uczniów, którzy swoje zainteresowania wiążąc                     

z fryzjerstwem. Tu mogą nauczyć się wykonywania zabiegów 

chemicznych i pielęgnacyjnych włosów, strzyżenia, stylizacji 

oraz projektowania fryzur. Do wykonywania zadań 

zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia 

określonych w podstawie programowej w zawodzie technik 

usług fryzjerskich.  

Uczniowie w pierwszym semestrze zajmują się teorią, aby dowiedzieć się na czym polega praca 

fryzjera, co pomaga im poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie. W drugim semestrze rozpoczynają zajęcia 

praktyczne. Zdobyte umiejętności sprawdzają dwie kwalifikacje A.19- wykonywanie zabiegów fryzjerskich       

i A.23. -projektowanie fryzur.  

Ponadto na warsztatach szkolnych znajduje się nowo otwarta  oraz bardzo dobrze wyposażona 

pracowania. 

Agnieszka Flis 

Katarzyna Mazur 
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Budowlaniec poszukiwany od zaraz! 

Ostatnie lata przyniosły dużo zmian w branży budowlanej. Zmieniają się technologie, przepisy i zapotrzebowanie 

na coraz doskonalsze budowle. Otwiera to nowe możliwości na rynku pracy dla ludzi wykształconych w budownictwie.  

Technik budownictwa to zawód jakiego można nauczyć się w naszej szkole. W ciągu czterech lat nauki uczniowie 

uczą się: posługiwać się dokumentacją techniczną i rysunkami budowlanymi, dobierać materiały i sprzęt do określonych 

prac, wykonywać pomiary robót budowlanych oraz organizować i kierować robotami remontowymi i rozbiórkowymi. 

Opanowanie wyżej wymienionych umiejętności pozwala znaleźć zatrudnienie w: przedsiębiorstwach budowlanych, 

wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, państwowym nadzorze budowlanym, administracji budynków i pozwala 

prowadzić własną firmę budowlaną. 

 Dodatkowo możliwości zatrudnienia zwiększa fakt, że dość duża część istniejących budynków liczy sobie 

kilkadziesiąt lat. Powstały one w latach 60-70 ubiegłego stulecia i wymagają kontroli, a często gruntownych remontów. 

Istnieje również zapotrzebowanie na nowe obiekty budowlane odpowiadające  oczekiwaniom rozwijającego się przemysłu 

i handlu. Wszystko to sprawia, że technik budownictwa wydaje się być atrakcyjnym zawodem w obecnym czasie.  

Łukasz Pizoń 
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Nasza szkoła daje możliwość kształcenia się w zawodzie technik technologii drewna. Jest to kierunek z którym    

Zespół Szkół Technicznych był zawsze kojarzony. Z pewnością po czterech latach nauki będziesz potrafił : 

 wykonywać wyroby z drewna i tworzyw drzewnych; 

 organizować i wykonywać prace związanych z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich; 

 programować oraz obsługiwać urządzenia stosowane w procesie przetwarzania drewna; 

 sporządzać dokumentacje projektowe, konstrukcyjne i technologiczne; 

 organizować i nadzorować procesy produkcyjne związane z przetwarzaniem drewna. 

  

Nasza szkoła może pochwalić się dobrym  wyposażeniem warsztatów szkolnych, które dokładniej przygotują do zadań 

związanych z tym zawodem. 

  Absolwent technikum ma szansę podjąć studia na Wydziale Technologii Drewna lub innym dowolnie wybranym 

kierunku. Ponadto może zdobyć zatrudnienie w zakładach przemysłu drzewnego: meblarskiego, tartacznego,  stolarki 

budowlanej, produkcji tworzyw drzewnych; w ośrodkach projektowania  i marketingu wyrobów z drewna. 

 

Katarzyna Mazur 

Agnieszka Flis 
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Dlaczego warto wybrać ten profil? 

Rozwój infrastruktury, oraz upowszechnienie środków transportu, sprawia, że technikum samochodowe, to profil, 

który kształci w dziedzinie przyszłościowej. Mechanicy samochodowi są i będą potrzebni na rynku. 

Technik pojazdów samochodowych to zawód który kształci z dziedziny diagnostyki, naprawy i eksploatacji 

pojazdów samochodowych. Kwalifikacje które się zdobywa to: diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów 

pojazdów samochodowych, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów 

samochodowych oraz organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Nasza szkoła posiada wiele 

sprzętów na których uczniowie mogą przyuczać się do przyszłego zawodu aby móc wykonywać go jak najlepiej.  

Absolwenci technikum samochodowego często mają możliwość wyjeżdżać na staże zagraniczne które pomagają 

jeszcze bardziej rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. Uczniowie, którzy ukończyli technikum samochodowe mogą podjąć 

pracę w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, 

stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego 

dotyczącego motoryzacji, serwisowych warsztatach samochodowych. 

Iga Wójcik 
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Dlaczego warto zostać mechanikiem? 

Technikum mechaniczne to profil dzięki któremu uczniowie mają okazję zdobyć wiedzę praktyczną, przydatną 

zarówno w późniejszej edukacji wyższej jak również w codziennym życiu. Zalety edukacji w tym konkretnym typie szkoły 

zgodził się przybliżyć nam uczeń, który od jakiegoś czasu kształci się zawodowo w tym kierunku.  

„Chciałbym wam przybliżyć profil, który wybrałem idąc do Zespołu Szkół Technicznych - technikum mechaniczne. Już na 

wstępie chciałbym serdecznie zaprosić was do dokonania podobnego wyboru. Mimo, że kształcę się na tym profilu dopiero 

drugi rok, mogę śmiało powiedzieć, że była to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu.   

Poprzez atmosferę w szkole, i ludzi którzy wraz ze mną do niej uczęszczają czas mija bardzo szybko i przyjemnie. 

Edukacja zawodowa jest nam naprawdę bardzo dobrze przekazywana przez naszych  nauczycieli. Przedmioty zawodowe 

mam codziennie, zaczynając od teorii a kończąc na wykonywaniu prac na dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych. 

Pisanie programów do obróbki materiałów, budowa i zasada działania maszyn CNC, wykonywanie rysunków technicznych  

to tylko kilka z wielu zagadnień, których można nauczyć się w technikum mechanicznym. Każdy nauczyciel stara się 

przekazywać uczniom swoją wiedzę najlepiej jak tylko potrafi oraz w bardzo spokojny i dokładny sposób.  

Dodam, że jeśli chodzi o kształcenie praktyczne 

nasza szkoła daje możliwość wysłania uczniów    

nie tylko do najlepszych fabryk w okolicy,            

ale również za granicę. Myślę, że wychodząc         

ze szkoły po skończeniu technikum mechanicznego 

będę naprawdę dobrze ukierunkowanym 

fachowcem.” powiedział uczeń klasy drugiej 

technikum mechanicznego. 

Agnieszka Flis 

Kasia Mazur 
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Zasadnicza Szkoła Zawodowa – czy wyszła już z mody? 

 

Do niedawna nasza szkoła nosiła nazwę Zespół Szkół Zawodowych.        

I właśnie ten typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa dominowała w tej 

placówce. Obecnie trend się odwrócił, coraz więcej młodzieży wybiera szkoły 

techniczne ze względu na możliwość zdania matury i kontynuowania nauki        

na Politechnice. Jednak uczniowie dalej mają możliwość kształcenia się w tzw. 

„zawodówce”. Zespół Szkół Technicznych oferuje szeroki wachlarz zawodów 

spośród których można wybierać rodzaj edukacji. Nasza szkoła oferuje 

kształcenie w zawodzie: 

 Operator obrabiarek skrawających  

 Stolarz  

 Fryzjer 

 Mechanik pojazdów samochodowych  

 Piekarz 

 Cukiernik 

 Murarz-tynkarz 

 Sprzedawca  

 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 

 Monter-elektronik  

 Kucharz Wędliniarz 

Absolwenci danego typu szkoły otrzymują kwalifikacje zgodne z zawodem jaki wybrali. Wędliniarz otrzymuje 

naukę z dziedziny produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych, natomiast stolarz zdobywa umiejętności potrzebne      

do wytwarzania wyrobów stolarskich. Więcej informacji na temat wykształcenia w danym zawodzie można znaleźć         

na stronie internetowej naszej szkoły w sekcji Typy szkół – oferta edukacyjna. 

Szkoła Zawodowa przez lata była negatywnie kojarzona i przedstawiana jako gorsza. Jednak jak się okazuje 

pracodawcy wciąż doceniają pracowników z wykształceniem zawodowym i potrzebują ludzi z praktyką zawodową. 

Fachowcy posiadający odpowiednie umiejętności na danym stanowisku to dzisiaj coraz częściej rzadkość. Dlatego 

młodzież coraz częściej zachęcana jest do wybierania 

szkoły na podstawie ich zainteresowań i potrzeb rynku 

pracy. Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mają 

możliwość wykonywać pracę, która wiąże się z ich 

zainteresowaniami. 

Ponadto uczniowie zasadniczej szkoły 

zawodowej mają możliwość uczyć się na dobrze 

wyposażonych warsztatach szkolnych. Dzięki temu 

zdobywają umiejętności potrzebne im na praktykach 

zawodowych, które są najważniejszą częścią tego typu 

szkoły. Aż 60% całego czasu kształcenia w zasadniczej 

szkole zawodowej przeznacza się właśnie na praktykę. 

Oprócz tego przez wszystkie lata nauki uczniowie 

zdobywają wiedzę na podstawowym poziomie. 

  

Karolina Moskal 
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 Każdego roku w Zespole Szkół Technicznych organizowane są przedsięwzięcia skierowane do 

gimnazjalistów. Dzień Ekonomisty, Dzień Informatyka, czy też Dni Otwarte mają na celu przybliżyć naszym 

młodym kolegom  typy kształcenia w naszej szkole.  

W tym roku szkolnym odbył się już Dzień Ekonomisty, a Dni Otwarte, zwane niekiedy Dniami 

Technika oraz Dzień Informatyka  planujemy zorganizować w niedługim czasie.  

 

A co sądzą o tych dniach  nasi młodsi koledzy? „Uważam, że zorganizowanie „Dnia Ekonomisty”         

to doskonałe przedsięwzięcie. Fajnie, oryginalnie, a przede wszystkim skutecznie zachęcacie nas do przyjścia 

do waszej szkoły. Widzę, że panuje tu przyjemny klimat.” powiedziała Eliza Dubiel jedna z uczennic 

gimnazjum w Goraju  przybyłych na „Dzień Ekonomisty”. Niezwykle cieszymy się, że czas i wysiłek wkładany 

w przygotowanie tych „niezwykłych dni” nie idzie na marne. Warto organizować je dla choć jednej,               

tak pozytywnej opinii. 

mailto:newstechnika@wp.pl


newstechnika@wp.pl  
12 

www.zstjanow.fc.pl 

 Cieszymy się szalenie, że mamy możliwość 

robienia czegoś innego, ciekawszego od zwykłej nauki.    

A wszystko to dzięki naszym wspaniałym nauczycielom, 

którzy ucząc nas , jednocześnie realizują swoje pasje 

skutecznie zarażając nimi  uczniów. Oczywiście, zarażanie 

to ma pozytywny wydźwięk. A my połykamy bakcyla        

i zarażamy nim naszych młodszych kolegów i koleżanki. 

Oliwia Serwatka 
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Technik usług fryzjerskich to najnowszy kierunek kształcenia  w bogatej ofercie edukacyjnej Zespołu 

Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim. 

 Do klasy o tym profilu  uczęszcza 

obecnie  12 dziewcząt,  które nie tylko  

chcą zdobyć wykształcenie średnie,          

ale przede wszystkim atrakcyjny zawód, 

umożliwiający zaistnienie na rynku pracy. 

3. marca odbyło się uroczyste 

otwarcie w pełni wyposażonej pracowni 

fryzjerskiej, w której uczniowie będą mieli  

możliwość rozwijania  swoich  

umiejętności pod kierunkiem nauczyciela  

zawodu, Pani Małgorzaty Białek.  

Pracownia powstała dzięki wsparciu Starostwa 

Powiatowego oraz środkom finansowym pochodzącym             

z subwencji oświatowej. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wicestarosta 

Janowski Pan Antoni Kulpa, nauczyciele, rodzice oraz młodzi 

adepci fryzjerstwa, którzy tego dnia zaprezentowali  swoje 

umiejętności szerszemu gronu. 

Uroczystej inauguracji  pracowni  dokonał dyrektor 

szkoły Pan Mariusz Wieleba,  podkreślając, że spełnia ona  

najwyższe  standardy,  a przy tak znakomitym  zapleczu 

technicznym  z pewnością umożliwi rozwijanie pasji uczniów, 

dzięki czemu ukończą oni szkołę jako wykwalifikowani 

zawodowcy.  

Absolwent szkoły w zawodzie technik usług 

fryzjerskich  wykonuje zabiegi fryzjerskie za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem 

specjalistycznych materiałów oraz technik komputerowych. Przystępując do części praktycznej egzaminu 

zawodowego z dwóch kwalifikacji: „Wykonywanie zabiegów fryzjerskich” oraz „Projektowanie fryzur”, ma 

możliwość uzyskać tytuł technika usług fryzjerskich, dzięki czemu może podjąć pracę w salonach fryzjerskich, 

agencjach mody i reklamy, a  także prowadzić własną działalność.  To  zawód z perspektywami. 

Elżbieta Dębiec 
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Niezwykła sesja zdjęciowa nowego samorządu szkolnego 

Mamy  nowy Samorząd Uczniowski. Na jego 

czele stoi Kuba „Pumba” Kuśmierz z trzeciej 

budowlanki, jego zastępcą jest Monika „Kaśka”  

Łagód. W ścisłej radzie SU jest jeszcze Rafał         

„DJ Rafik” Blacha i Katarzyna Iwańczyk,  czyli po 

prostu Kaśka. Pozostali członkowie reprezentują 

wszystkie typy szkół, w skład których wchodzą 

Adrian „Topek” Zieliński, Michał „Kurczak” Łukasik, 

Kamila Felek, Katarzyna Sajdak, Mikołaj Zięba          

i Marcin „Cinek” Zyśko. 

Dlaczego właśnie to oni reprezentują 

społeczność uczniowską? Odpowiedź jest prosta  –  

wszyscy ich znają, ufają im i najzwyczajniej              

w świecie LUBIĄ. Jednocześnie są odpowiedzialni     

i wyluzowani. W jednej chwili potrafią być poważni,    

a za moment śmiać się do rozpuku z byle powodu. 

Dowodzi tego sesja zdjęciowa, którą miałam 

przyjemność przeprowadzić.  

Celem sesji było pokazanie, jak nasz 

samorząd, wraz z opiekunką Panią Aldoną Pituch, 

dobrze bawią się w szkole. Nauka jest dla nich 

przyjemnością, a zawody, które wybrali, są realizacją 

ich zainteresowań i planów na przyszłość. Jak widać 

na zdjęciach stanowią zgrany team, na który zawsze 

możecie liczyć. 

Jeśli macie jakieś propozycje lub sugestie 

związane z szeroko pojętym życiem szkoły to 

powiadomcie nas o nich.  

Cieszymy się, że reprezentują nas właśnie 

ONI. Ale w końcu to przecież MYŚMY ich wybrali. 

Oliwia Serwatka 
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Nowy rok nowe postanowienia 

Większość osób z początkiem nowego roku stawia sobie postanowienia. Wszyscy 

chcemy by ten  rok był zupełnie inny niż pozostałe. Niejeden myśli: „w tym roku na pewno mi 

się uda, nie tak jak w poprzednim.” Obiecujemy sobie samym, że przestaniemy palić 

papierosy, zdrowiej się odżywiać, zaczniemy ćwiczyć. Czy realizujemy nasze cele? 

Przeważnie o nich zapominamy po miesiącu lub dwóch. Jesteśmy zdecydowani i zawzięci,    

ale nasz zapał wygasa. 

 Potrzebna jest nam odpowiednia motywacja by powrócić do naszego postanowienia. 

Przede wszystkim powinniśmy wszystko dokładnie zaplanować. Niemądre jest wyznaczanie 

sobie celów, które są 

nierealne i od początku 

skazane na fiasko.        

Żeby postanowienie stało 

się rzeczywistością 

musimy do niego podejść 

rozsądnie. Czasem warto 

sobie stawiać małe cele,  

po których dojdziemy do 

zadowalającego rezultatu. 

Iga Wójcik 

Karolina Moskal 
 

  

Postanowienia 
noworoczne 
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Internat      

od 37 lat 

razem z nami 

Internat szkolny znajdujący się 

przy Zespole Szkół Technicznych 

powstał w 1979 roku i mimo upływu lat 

do dziś wspaniale funkcjonuje. Oferuje zakwaterowanie w warunkach sprzyjających nauce i rozwojowi 

indywidualnemu ucznia, pełne wyżywienie i fachową opiekę wychowawców. Co roku liczba młodzieży 

zwiększa się, a obecnie w internacie mieszka 64 osoby. Większość uczniów w internacie pochodzi z Polski,    

ale mamy przyjemność gościć młodzież również z Ukrainy.  

Chcemy im zapewnić funkcjonalne i domowe 

warunki dlatego niedawno powstała nowa pralnia        

i kuchnia. Żaden z mieszkańców internatu nie może 

narzekać na nudę, ponieważ mają możliwość brania 

udziału w wycieczkach rowerowych, zwiedzili 

również pawilony Zoomu Natury, mieli możliwość 

uczestniczyć w spotkaniu z Danielem Olbrychskim - 

polskim aktorem filmowym i teatralnym. 

Wychowawcy wraz z wychowankami organizują 

otrzęsiny, ogniska, piesze wycieczki. Młodzież bierze 

udział w zajęciach na strzelnicy, chodzi na siłownię 

oraz na projekcje filmów w ramach programu 

„Filmoteka Szkolna”. Współpracując z Janowskim 

Ośrodkiem Kultury wychowankowie mogą 
uczestniczyć w wernisażach prac plastycznych.  

Młodzi ludzie mieszkający w internacie nie są 

obojętni na smutek innych niewinnych osób, dlatego z własnej inicjatywy organizują zbiórki pieniędzy            

na prezenty dla dzieci z Domu Dziecka Promyk. Internat zapewnia stałą opiekę i realizację procesów 

wychowawczych w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Każdy                  

w internacie może czuć się bezpiecznie i zawierać nowe znajomości. Nowi uczniowie mogą liczyć na ciepłe 
przywitanie w następnym roku szkolnym. 

Iga Wójcik  
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Kącik ekonomiczny 
 

Nowinka ekonomiczna: 

 Od 22 lutego 2016 r. wchodzi w życie zasada zawierania 

umów terminowych o pracę. Polega to na tym, że liczba umów       

o pracę nie może przekraczać trzech, czwarta natomiast z mocy 

ustawy staje się umową na czas nieokreślony. 

 Dzień Ekonomisty:  

11 lutego 2016 r. uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół 

Technicznych obchodzili kolejny raz Dzień Ekonomisty.               

Z tej okazji również miał miejsce finał II Edycji międzyszkolnej 

konkursu „Od gimnazjalisty do finansisty ” Na swoje święto zaprosiliśmy młodszych uczniów ze szkół gimnazjalnych. 

Bardzo gorąco zostali również powitani opiekunowie.  

Na samym początku spotkania dla przybyłych uczniów odbył się test, w którym ponad 200 gimnazjalistów 

rywalizowało ze sobą. Celem było pogłębienie wiedzy na temat ekonomii i wiedzy bankowej oraz łatwiejsze dokonanie 

wyboru przyszłego kierunku kształcenia. Jednakże oprócz tego w pracowni filmoteki szkolnej w celu poszerzenia swojej 

wiedzy mieli za zadanie obejrzeć krótki film i odgadnąć widniejący plan filmowy. Aktywne osoby zostały nagrodzone. 

Kolejnym miejscem, które zaciekawiło uczniów była strzelnica szkolna, gdzie mogli wypróbować swoich umiejętności 

strzeleckich.  

Następnie wszyscy udaliśmy się do świetlicy szkolnej, gdzie Pan Andrzej Blacha- wiceprezes zarządu 

Powiatowego Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim przedstawił nam historię PBS oraz podkreślił, że ekonomia jest 

bardzo przydatna w naszym życiu. Po wykładzie przyszedł czas na nagrodzenie uczniów. Każdy z uczestników otrzymał 

dyplom oraz mały podarunek. Oczywiście osoby z największą liczbą punktów zostały wyróżnione i czekały na nich bardzo 

przydatne nagrody takie jak: smartfon, słuchawki oraz dysk przenośny ufundowane przez PBS w Janowie Lubelskim.        

Z uśmiechem na twarzach zamknęliśmy Dzień Ekonomisty. 

Kim są ekonomiści ? 

Ekonomiści to ludzie, którzy prowadzą badania, aby opracowywać nowe lub udoskonalać stare koncepcje, teorie    

i metody działania, które stosuje się dla lepszego zrozumienia, funkcjonowania rynku dóbr, usług i pracy. Projektują oni 

politykę ekonomiczną kraju i pomagają rozwiązać problemy z nią związane.  

Do ekonomistów należy również menedżer pracujący na stanowisku realizującym funkcje planowania, 

organizowania, przewodzenia i kontroli; księgowy który ewidencjonuje operacje gospodarcze w chronologiczny                  

i systematyczny sposób, sporządza bilans dochodów i wydatków; rewident bada zestawienia środków gospodarczych     

oraz sposobów ich finansowania pod względem zgodności z przepisami. 

Zdolności i umiejętności dobrego ekonomisty : 

• zdolność przekonywania 

• zdolność do systematycznej i planowanej pracy 

• umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi 

• umiejętności kierownicze 

• umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji 

• umiejętność w dziedzinie przetwarzania danych 

• umiejętność myślenia w kategoriach handlowych 

(nastawienie na koszty, na klienta i na sprzedaż) 

• umiejętność prowadzenia negocjacji, dar przekonywania, 

siła przebicia. 

Agnieszka Flis 

Kasia Mazur 
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