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Mogę pracować w ZUS? 
Dlaczego by nie na lekcjach technikum ekonomicznego technikum ekonomicznego 
można dowiedzieć się wielu rzeczy, które cię do tego przygotu-
ją. „Lekcje z ZUS” to projekt edukacyjny prowadzony przez 
ZUS pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w 
którym właśnie uczestniczymy dowiadując się miedzy innymi 
jak planować i prowadzić działalność gospodarczą, jak obliczać podatki, prowadze-
nia spraw kadrowo - płacowych, prowadzenia rachunkowości, księgowości kompu-
terowej, wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z realizacji zadań. 
W planie nauczania są następujące przedmioty zawodowe: działalność gospodar-
cza, planowanie i sprawozdawczość w organizacji, język angielski zawodowy, ra-

chunkowość i analiza finansowa, pracownia ekonomiczna, pracownia rachunkowości i analizy finansowej oraz 
praktyka zawodowa w klasie drugiej (4 tygodnie). Ekonomista to zawód niejednoznaczny. Taka osoba posiada bo-
wiem kilka interesujących umiejętności, które mogą zostać wykorzystane w naprawdę wielu branżach. Nowoczesny 
ekonomista potrafi prowadzić własną działalność gospodarczą, pracować w banku lub instytucjach finansowych 
każdego typu.  

Firma „Motorola Solution” w Krakowie coś co „reklamowcy” lubią najbardziej! 
Klasa 1R odwiedziła firmę Moto-
rola Solution w Krakowie, by-
ła to wycieczka przedmiotowa 
związana z tematem brandingu. 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat reklamy 
dołącz do nas w klasach technika organizacji technika organizacji 

reklamyreklamy  Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejęt-
ności z zakresu: fotografii reklamowej, grafiki 
komputerowej, technik poligraficznych, sporzą-
dzania budżetu kampanii reklamowej i promocyj-
nej, planowania i dokonywania zakupu przestrzeni 
reklamowej w mediach, stosowania metody ba-
dań rynku reklamy, oceniania skuteczności i efek-
tywności kampanii reklamowej. 
Poza przedmiotami ogólnokształcącymi w planie 
nauczania są również przedmioty zawodowe: 
marketing w działalności reklamowej, sprzedaż w 
reklamie, język angielski w działalności reklamo-
wej, działalność gospodarcza w reklamie, elemen-
ty prawa, etyki i psychologii w reklamie, organiza-
cja i techniki reklamy, organizacja sprzedaży re-
klamy, projektowanie kampanii reklamowej. 
 

Branding – budowanie świadomości marki, technika marketingowa polegająca na kreowaniu i utrwalaniu w umy-
słach konsumentów faktu istnienia oraz pozytywnego wizerunku konkretnej marki. Aby sprzedać skutecznie swoje 
produkty czy usługi przekaz reklamowy musi być spójny oraz skierowany do konkretnej grupy docelowej.   
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„Poznaj swoje prawa w pra-

cy”- coś co przyda się już nie-

długo  

W ramach wieloletniej współpracy 
naszej szkoły z Państwową Inspekcją 
Pracy, podczas realizacji programu 
edukacyjnego dla szkół ponadgimna-
zjalnych „Kultura Bezpieczeństwa - 
Młodzi pracownicy bezpieczny 
start”  odbył się konkurs” Poznaj 
swoje prawa w pacy” w którym cen-
na okazała się wiedza z zakresu Ko-
deksu Pracy. To i jeszcze wiele in-
nych spraw przydatnych w życiu za-
wodowym związanym z handlem 
dowiesz się ucząc się z nami w  

technikum handlowymtechnikum handlowym np. przy-
gotowania towarów do sprzedaży, 
obsługi klienta, przyjmowania do-
staw, prowadzenia działań reklamo-
wych i marketingowych, organizowa-
nia działalności handlowej, zarządza-
nia działalnością handlową przedsię-
biorstwa, prowadzenia negocjacji. 

Wybierasz przyszłość? Wybierasz przyszłość? Wybierasz przyszłość? Rozważ, przemyśl i zadecyduj!Rozważ, przemyśl i zadecyduj!Rozważ, przemyśl i zadecyduj!   

Przejdź na zawodowstwo w Ekonomiku—Nasze fryzury najlepsze! 

Uczniowie klas fryzjerskichklas fryzjerskich  naszej szkoły zajęli I miejsce w II edycji konkursu "Pokaż, co potrafisz”, gdzie nasi 
fryzjerzy wysłali ok 30 prac fryzur wykonanych w czasie zajęć pracowni fryzjerskiej. Pan Starosta podziękował na-
uczycielom i uczniom klas fryzjerskich za zaangażowanie nie tylko w tym konkursie, ale i w różnych uroczysto-
ściach i imprezach powiatowych, na których uczniowie czeszą, strzygą, malują i prezentują fryzury. Chcesz dołą-
czyć do grona naszych fryzjerów? Zapraszamy do klasy technikum usług fryzjerskich. Uczniowie przygotowywani 

są do wykonywania zadań zawodowych dotyczących: organizowania pra-
cy  w zakładzie fryzjerskim, pielęgnowania, ondulowania, strzyżenia, bar-
wienia i układania włosów, dobierania 
fryzury do cech indywidualnych klienta. A 
nasze przedmioty zawodowe to podstawy 
fryzjerstwa, techniki fryzjerskie, kreowa-
nie wizerunku we fryzjerstwie, organiza-
cja salonu fryzjerskiego, język obcy we 
fryzjerstwie, procesy fryzjerskie i styliza-
cja fryzur, wizualizacja we fryzjerstwie. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marka_producenta


Ekonomik prawdę o kebabie Ci powie… 

Prawdziwy turecki kebab musi być „halal” czyli czysty. To ozna-
cza też, że w żadnym wypadku nie może być przyrządzony z 
wieprzowiny. Oryginalnie kebab robi się z baraniny lub z kur-
czaka. W Polsce  baraninę często zastępujemy wieprzowiną. 
Obojętnie jednak, jakie to jest mięso, musi być świeże, turecki 
kebab musi być zrobiony z mięsa, które nie zostało wcześniej 
zmielone. Według legendy, pierwszy kebab został przyrządzony 
przez sułtańskiego kucharza w mieście Bursa. Nadział on 
skrawki mięsa baraniego na miecz, opiekł nad węglem drzew-
nym, włożył skrawki do pity i polał ostrym sosem pomidoro-
wym.  Do dziś w Turcji, w wielu miejscach, kebab przygotowu-
je się podobnie i te „szaszłyki” nazywa się kebabem. To co my 

mamy serwowane w Polsce to „donar” który i tak różni się od ory-
ginału bo zawiera np. kapustę co jest typowe tylko dla Polski. 
Prawdziwy turecki „donar” różni się  od polskiego także tym, że 
zamiast sosu majonezowego czy czosnkowego dodaje się sos zro-
biony z gęstego jogurtu zmieszanego z pietruszką, który w Pol-
skich punktach z kebabem dostaniemy rzadko.  
 
O tym między innymi dowiedzieliśmy się podczas II edycji progra-
mu AISEIC. Nasza szkoła, już po raz drugi, gościła w ramach pro-
gramu AIESEC „ENTER YOUR FUTURE” AIESEC „ENTER YOUR FUTURE” praktykantów z zagra-
nicy. W tym roku byli to Nini z Gruzji, Nouha z Tunezji oraz Özgür 
z Turcji. Praktykantów z różnych zakątków świata, którzy w ciągu 
prawie dwóch miesięcy prowadzili zajęcia z młodzieżą w wielu szkołach ponadgimnazjalnych naszego regionu, 

spędzali w naszej szkole cały tydzień, gdzie 
przeprowadzali interaktywne warsztaty w 
języku angielskim. Dodatkowo, każdy z go-
ści miał przydzieloną tzw. „host fami-
ly” (rodzinę goszczącą), u której mógł zapo-
znać się z polską kulturą i tradycjami. Zaję-
cia lekcyjne były prowadzone przez prakty-
kantów w języku angielskim i miały charak-
ter prezentacji multimedialnych i dotyczyły 
m.in. kultury, geografii, kulinariów i historii 
krajów, z których pochodzili studenci.  W 
ten właśnie sposób dowiedzieliśmy się na 
temat różnicy między „doner kebab’em”, a 
„kebab’em”. 

Należy pić i to codziennie 

Przyjmuje się, że człowiek powinien dostarczać 1 ml 

wody na 1 kcal spożywanego pokarmu lub 30 ml na 
1 kg (albo 1litr na 30kg) masy ciała, co w praktyce 

przekłada się na około 1,5 – 3,5 litrów wody dzien-
nie. Wraz ze wzrostem aktywności ruchowej oraz 

temperatury otoczenia należy zwiększać jej spoży-

cie. Możesz też podzielić swoją aktualną wagę przez 
30 wtedy dokładnie będziesz wiedzieć ile pić wody 

dziennie. 
Przykład: jeśli ważysz 60 kg to „60 : 30 = 2″, czyli 
powinieneś pić 2 litry wody dziennie. 
Bardzo ważne jest picie wody zaraz po przebudze-
niu i to właśnie wtedy powinniśmy wypijać najwięk-

szą jej ilość w ciągu dnia. Aby wiedzieć dokładnie, 
jaka to ilość uzyskany wynik podziel jeszcze na 3       

Przykład: 2 litry : 3 = prawie 0,7 litra po przebudze-
niu. 
Co daje picie wody?Co daje picie wody?  

powstrzymuje apetyt 
poprawia trawienie 
pobudza metabolizm 
pomaga w odróżnieniu głodu od pragnienia 
redukuje cholesterol 
poprawia funkcjonowanie wątroby 
wypłukuje z organizmu toksyny 
pomaga w pozbyciu się problemów jelitowych 

redukuje cellulit 
pomaga w rzeźbieniu mięśni 
nawilża skórę, przez co poprawia jej wygląd i ela-

styczność 
dotlenia organizm 
pomaga w dostarczaniu składników odżywczych do 

wszystkich narządów 
reguluje temperaturę organizmu 
zwalcza zmęczenie i dodaje energii 
pomaga we wzroście czerwonych krwinek 
poprawia „nasmarowanie” stawów 
poprawia wydolność organizmu w czasie ćwiczeń 
poprawia funkcjonowanie serca i minimalizuje ryzyko 

zawału o 41% 

  Myślimy że warto wiedzieć takie rzeczy, a o nich 
uczniowie Ekonomika dowiadują się corocznie w 

czasie trwania Dnia Promocji Zdrowia. W tym 

roku 9 grudnia. 
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NOWI KRWIODAWCY Z EKONOMIKA 
2 grudnia 2014 r. dziewięciu odważnych i 
chętnych z naszej szkoły udało się do 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Po dokład-
nych badaniach pięć osób zakwalifikowa-
ło się i mogło część siebie podarować 
potrzebującym (2250 ml krwi). Cztery 
osoby muszą jeszcze poczekać, może za 
miesiąc lub dwa będą zdrowi, silni i goto-

wi do tego szczytnego dzieła. Gratulujemy odwagi, cieszymy się bar-
dzo, że krew z Ekonomika uratuje komuś życie. 

Szach i…Ekonomik Mat 
Marta Bar z klasy 2A została 
wicemistrzem Polski XIV Ogól-
nopolskich Mistrzostw Szkół w 
szachach w kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych. XIV Ogólno-
polskieMistrzostwa Polski Szkół 
Ponadgimnazjalnych rozegrane 
zostały w Ośrodku Wypoczyn-
kowym „HORYZONT” w Dąb-
kach k. Darłowa. Turniej został 
rozegrany na dystansie 9 rund, 
systemem szwajcarskim. Re-

prezentantów szkół ponadgimnazjalnych połączono w 
jedną grupę. Wyodrębnienie wyników w poszczegól-

nych kategoriach nastąpiło po ostatniej rundzie. O 
kolejności miejsc decydowała ilość punktów uzyska-
nych przez zawodników. W mistrzostwach obowiązy-
wały przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. Tempo 
gry to 90 minut + 30 sekund na każde posunięcie. 
Organizator przeprowadzał transmisje  on-line. Marta 
odniosła olbrzymi sukces zdobywając wicemistrzostwo 
Polski w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. 

By Wam wszystko pasowało, 

By kłopotów było mało, 

Byście zawsze byli zdrowi, 

By problemy były z głowy, 

By się wiodło znakomicie, 

By wesołe było życie! 

Życzą dyrekcja, nauczyciele 

i uczniowie Zespołu Szkół  nr 3 

w Łańcucie 

Ekonomicznego nauczymy Cię 

myślenia 

Komicznie będziesz się bawił z 

naszym kabaretem, kółkiem wo-
kalnym i Samorządem Uczniow-
skim 

Otwarcie opowiemy Ci o handlu i 

zawodach 

Nowoczesnego nauczymy Cię fry-

zjerstwa 

Organizacji szkolnych jest tak du-

żo że nie będziesz się nudził  

Międzynarodowe projekty naszej 

szkoły otworzą Ci okno na świat 

Innowacyjne rozwiązania wyko-

rzystamy by nauczyć Cię rekla-
my 

Koniecznie do nas dołącz!!! 

Już 10% ubytek wody z organizmu 
powoduje całkowitą niezdolność do 

wykonywania jakiegokolwiek  
wysiłku fizycznego. 

Gdy straty wody przekraczają  
20-22% człowiek umiera. 

http://www.zsn3lancut.pl/index.php/45-aktualnosci/823-nowi-krwiodawcy-z-ekonomika

