KSIĘGOWY ORAZ KADRY i PŁACE
TYP SZKOŁY: KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
ZAWÓD: Technik rachunkowości, symbol zawodu 431103, www.koweziu.edu.pl , obejmuje
kształcenie na dwóch kwalifikacjach:
A.36- prowadzenie rachunkowości
A.65-rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
W zawodzie wyróżnia się przedmioty (efekty):
•
wspólne dla dwóch kwalifikacji działalność gospodarcza, język obcy, dokumentacja biurowa (182h);
•
wynagrodzenia i podatki, biuro wynagrodzeń i podatków - A.65 (358h);
• rachunkowość finansowa, biuro rachunkowe - A.36 (358h).
Zajęcia obejmują wykłady oraz pracę w programach księgowych i kadrowo-płacowych:

•
•

RACHMISTRZ (księga przychodów i rozchodów) , GRATYFIKANT (kadry i płace),
PŁATNIK (obsługa dokumentów ubezpieczeniowych)- (200h) na kwalifikacji A.65;
REWIZOR (pełna księgowość), SUBIEKT (sprzedaż) –(160h) na kwalifikacji A.36.

Aby uzyskać tytuł technika rachunkowości należy zdać egzamin zawodowy z dwóch kwalifikacji i
posiadać wykształcenie co najmniej średnie.
INFORMACJA O ZAWODZIE: Technik rachunkowości jest przygotowany do prowadzenia
rachunkowości w jednostce organizacyjnej; potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej,
kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe do
ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz
przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Ponadto potrafi
sporządzić dokumentacje pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów
cywilnoprawnych. W zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać
ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych. Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje
podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych,
instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, firmach doradczych i audytorskich oraz
biurach rachunkowych.
Absolwent w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.35 uzyska
zawód technika ekonomisty, a technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65
uzyska zawód technika rachunkowości.
ORGANIZACJA ZAJĘĆ: zajęcia są realizowane na 22 zjazdach, w piątki od godz.16:00-20:00 i
soboty i niedziele od 08:00-15:00. Plany zjazdów znajdują się na stronie www.ckz.gorzow.pl.
ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU: jest wydawane słuchaczowi, który otrzymał
zaliczenia z poszczególnych działów i miał co najmniej 65% frekwencji..
EGZAMIN ZAWODOWY: obejmuje część teoretyczną
www.oke.poznan.pl zakładka - nowy egzamin zawodowy.
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ZDAWALNOŚĆ SŁUCHACZY : w latach 2013-2016 wynosiła: 85% - A.65 i 84,5% - A.36.
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