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 praktyki i wyjazdy zagraniczne w ramach projektów unijnych: 
Projekt „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania  

kluczowych kompetencji uczniów Liceum”, 

Projekt „Nowe doświadczenia zawodowe klucz do kariery”  

ze środków PO WER na zasadach ERASMUS+ 
 

 nowoczesne pracownie specjalistyczne do nauki przedmiotów 

zawodowych i ogólnokształcących wsparte projektem „Nowa jakość kształcenia”  
 

 działania wspierające rozwój, m.in.: doradztwo edukacyjno - zawodowe,  

szkolne koło sportowe, kółko teatralne, PCK, honorowe krwiodawstwo 

  

 Samorząd Uczniowski prowadzi 

   

 radiowęzeł szkolny 

 szafki dla uczniów 

 bogato wyposażona biblioteka 

 sklepik szkolny i punkt ksero 

 opieka pielęgniarska 

 dogodna lokalizacja  

     centrum Łowicza, wszędzie blisko ! 

NASZE ATUTY 
 

/ekonomik.lowicz 



w roku szkolnym  
 

absolwentów do następujących klas: 
 

 

klasa humanistyczna – językowa  

        (z językiem angielskim) 

klasa matematyczno – informatyczna 
 

kształcące w zawodzie technik ekonomista 

kształcące w zawodzie technik spedytor 

kształcące w zawodzie technik handlowiec 

kształcące w zawodzie technik rachunkowości 

Wszystkie proponowane przez szkołę kierunki kształcenia  

oraz ich rozszerzenia zostaną uruchomione wyłącznie  

w przypadku określonej przez organ prowadzący liczby uczniów 



Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
język angielski, język polski, geografia 

Proponowany przedmiot uzupełniający 
kultura krajów anglojęzycznych 

Drugi nauczany język obcy 
język niemiecki 

 rozwijanie uzdolnień 

lingwistycznych 
 

 zajęcia językowe  

w grupach 
 

 umiejętność biegłego 

posługiwania się 

językiem angielskim  

w mowie i piśmie 
 

 poszerzenie wiedzy  

o kulturze krajów 

anglojęzycznych 
 

 zwiększone szanse na 

znalezienie atrakcyjnej 

pracy w krajach Unii 

Europejskiej 
 

 wycieczki przedmiotowe, 

także w ramach projektu 

„Mobilność w Liceum” 
Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:  

język polski, matematyka,  język angielski, geografia 



 rozwijanie zdolności 

matematycznych, 

logicznego myślenia, analizy, 

syntezy i wnioskowania 
 

 udział w zajęciach z zakresu 

programowania i tworzenia 

stron internetowych, a także 

wykorzystywania narzędzi 

technologii informacyjnej  

w matematyce (geogebra) 
 

 współpraca z uczelniami 

wyższymi (UŁ, PŁ, UM Łódź, 

Biocentrum Edukacji 

Naukowej w Warszawie) 
 

 poznawanie złożoności 

otaczającego środowiska 
 

 wycieczki przedmiotowe 

Przedmioty realizowane  

w zakresie rozszerzonym: 
 matematyka, fizyka 

 informatyka lub język angielski 

Proponowany przedmiot uzupełniający 
geogebra  (wykorzystanie technologii informacyjnej w matematyce) 

Drugi nauczany język obcy 
język niemiecki 

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:  

 język polski, matematyka, fizyka, informatyka 



 
 

 planowania i prowadzenia działalności 

gospodarczej 
 

 obliczania podatków 
 

 prowadzenia spraw kadrowo-płacowych 
 

 prowadzenia rachunkowości 
 

 wykonywania analiz i sporządzania 

sprawozdań z działalności podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą 
 

 obsługi programów ekonomiczno-

finansowych 
 

 sporządzania biznesplanów 
 

 profesjonalnej obsługi nowoczesnych 

urządzeń biurowych, 
 

 zasad kultury i etyki zawodu 

  Przedmioty realizowane  

w zakresie rozszerzonym: 
geografia lub język angielski  
 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności  

o charakterze ogólnym oraz ekonomicznym.  

Są przygotowani do matury oraz zewnętrznego 

egzaminu potwierdzającego  dwie  kwalifikacje  

zawodowe  dla zawodu  technik  ekonomista:  

 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 

 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych  

i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 
 

Języki nauczane w technikum 
język angielski, język niemiecki 

Szkoła zapewnia praktyki, trwające łącznie 8 tygodni, 

realizowane u partnerów lokalnych,  

a także na turnusach w Grecji.  

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:  

język polski, matematyka,  język angielski, geografia 



Absolwent Technikum Ekonomicznego 
może być zatrudniony na stanowiskach 

administracyjno-biurowych (w tym kadrowo-

płacowych) i finansowo-księgowych we 

wszystkich podmiotach gospodarczych  

(w bankach, urzędach skarbowych, działach 

finansowych firm, księgowości, biurach 

podatkowych, instytucjach ubezpieczeniowych, 

centrach logistycznych)  

oraz kontynuować naukę na wybranym 

kierunku studiów licencjackich  

i magisterskich.  



Szkoła zapewnia praktyki, trwające łącznie 8 tygodni, 

realizowane u partnerów lokalnych,  

a także na turnusach w Grecji.  

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:  

język polski, matematyka,  język angielski, geografia 

 Przedmioty realizowane  

w zakresie rozszerzonym: 
geografia lub język angielski  
 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności  

o charakterze ogólnym oraz handlowym.  

Są przygotowani do matury oraz zewnętrznego 

egzaminu potwierdzającego  dwie  kwalifikacje  

zawodowe  dla zawodu  technik  handlowiec 

 Prowadzenie sprzedaży. 

 Prowadzenie działań handlowych. 
 

Języki nauczane w technikum 
język angielski, język niemiecki 

 
 

 przyjmowanie dostaw oraz 

przygotowywanie towarów 

do sprzedaży 
 

 obsługa klientów, realizacja  

transakcji kupna i sprzedaży 
 

 prowadzenia działań  

marketingowych i reklamowych 
 

 organizowania i prowadzenia 

działalności handlowej 
 

 zarządzania działalnością 

handlową przedsiębiorstwa 
 

 analizy rynku pod kątem 

potrzeb konsumentów 
 

 z zakresu prawa cywilnego  

i handlowego oraz 

nowoczesnej rachunkowości 
 



Absolwent Technikum Handlowego 

jest przygotowany do podjęcia pracy na takich 

stanowiskach jak: referent ds. zaopatrzenia, 

referent ds. sprzedaży, referent ds. obsługi klienta, 

kupiec, akwizytor, specjalista ds. zaopatrzenia, 

specjalista ds. sprzedaży, specjalista ds. obsługi 

klienta, zastępca kierownika działu handlowego, 

kierownik działu handlowego, organizator obsługi 

sprzedaży internetowej, przedstawiciel handlowy  

i telemarketer a także  zorganizowania  

i prowadzenia własnej firmy handlowej oraz  

kontynuowania nauki na wybranym kierunku 

studiów licencjackich  i magisterskich. 



 Przedmioty realizowane  

w zakresie rozszerzonym: 
geografia, język angielski  
 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności  

o charakterze ogólnym oraz specjalistycznym 

(z zakresu transportu i spedycji) 

Są przygotowani do matury oraz zewnętrznego 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe  dla zawodu  technik  spedytor: 

Organizacja transportu  

oraz obsługa klientów i kontrahentów. 
 

Języki nauczane w technikum 
język angielski, język niemiecki 

Szkoła zapewnia praktyki, trwające łącznie 8 tygodni, 

realizowane u partnerów lokalnych,  

a także na turnusach w Grecji.  

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:  

język polski, matematyka,  język angielski, geografia 

 
 

 planowanie i organizacja prac 

związanych z przewozem 

ładunków 
 

 prowadzenie dokumentacji 

związanej z realizacją zadań 

transportowo-spedycyjnych 
 

 prowadzenie dokumentacji 

dotyczącej rozliczeń z klientami  

i kontrahentami krajowymi  

oraz zagranicznymi 

marketingowych i reklamowych 
 

monitorowanie przebiegu 

procesu transportowego 
 

 obsługi programów 

komputerowych transportowo-

spedycyjnych 
 

 znajomości prawa 

transportowego 
 

 zasad kultury i etyki zawodu 
 



Transport i spedycja należy do rozwijającej 

się gałęzi gospodarki w naszym kraju. 

Technicy spedytorzy należą do grupy 

poszukiwanych pracowników. Absolwent 

tego kierunku jest przygotowany do 

podjęcia pracy w firmach spedycyjnych, 

transportowych, agencjach obsługi portów 

morskich, lotniczych, celnych, portowych, 

urzędach pocztowych, firmach kurierskich,  

w przedsiębiorstwach zajmujących się 

eksportem i importem, we wszystkich 

przedsiębiorstwach spedytujących 

wyprodukowane wyroby oraz 

w hurtowniach zaopatrujących placówki 

handlowe. Ma też możliwości 

zorganizowania i prowadzenia własnej 

firmy spedycyjno-transportowej oraz 

kontynuowania nauki na wybranym 

kierunku studiów licencjackich  

i magisterskich. 



 Przedmioty realizowane  

w zakresie rozszerzonym: 
geografia lub język angielski 
 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności  

o charakterze ogólnym oraz 

specjalistycznym (z zakresu rachunkowości) 

Są przygotowani do matury oraz 

zewnętrznego egzaminu potwierdzającego 

kwalifikację zawodowe  dla zawodu  technik  

rachunkowości: 

 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i 

gospodarki finansowej   jednostek 

organizacyjnych. 

 Prowadzenie rachunkowości. 
 

Języki nauczane w technikum 
język angielski, język niemiecki 

Szkoła zapewnia praktyki, trwające łącznie 8 tygodni, 

realizowane u partnerów lokalnych,  

a także na turnusach w Grecji.  

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:  

język polski, matematyka,  język angielski, geografia 

 

 

 prowadzenia analizy finansowej; 

 rozliczania wynagrodzeń; 

 prowadzenia spraw kadrowych; 

 prowadzenia rachunkowości; 

 rozliczania składek pobieranych 

przez ZUS; 

 rozliczenia z Urzędem Skarbowym  

 obsługi programów finansowo-

księgowych oraz kadrowo-

płacowych (INSERT, PŁATNIK) 







Technikum Nr 4 zajęło 91 miejsce w kraju,  

uzyskując miano „Złotej Szkoły”.  

Uczniowie technikum uzyskali: 

4 miejsce w województwie łódzkim 

1 miejsce w powiecie łowickim  

IV Liceum Ogólnokształcące znalazło się  

w rankingu krajowym na 670 miejscu, 

uzyskując miano „Brązowej Szkoły”. 

Uczniowie liceum zajęli  

49 miejsce w województwie łódzkim 
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