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Dobry zawód, lepsza przyszłość! 

Szukając pracy zauważamy,  iż oczekiwania pracodawców rosną, a przyszłym pracownikom stawia się coraz 

wyższe wymagania. Dzisiejsze realia przekonują nas do podnoszenia kwalifikacji, a młodych ludzi do zdobywania zawo-

du który zapewni im miejsce na rynku pracy. Osoby, które chcą nadążyć za zmieniającymi się realiami gdzie już na stałe 

zapisał się termin LLL (Long Life Learning) czyli zasada dostosowywania się do zmieniającego się w zawrotnym tempie 

rynku pracy, muszą rozpocząć swoje rozmyślania nad przyszłością już  w gimnazjum. Młodzież stojąc przed wyborem 

szkoły która zapewni jej dobry start w życiu zawodowym ma do wyboru wiele ofert.                                                                                                                                                                                                   

Nauczanie zawodowe - gwarancją sukcesu                                                                                                                           

Zdobycie konkretnych kwalifikacji czy zawodu zwiększa możliwość znalezienia lepszej pracy, dlatego też kształcenie za-

wodowe przechodzi swój renesans na rynku szkolnictwa. Przyglądając się ofercie szkół średnich należy zastanowić się 

nad możliwościami, jakie daje nam nauka w technikum. Uczniowie technikum uzyskują wykształcenie średnie, a po zda-

niu egzaminu maturalnego mają możliwość dalszego kształcenia na wyższych uczelniach. Ponadto po zdaniu egzaminu  

z przygotowania zawodowego uzyskują tytuł technika i otrzymują suplement w języku angielskim - Europass, który jest 

honorowany w Unii Europejskiej i na całym świecie i daje  przepustkę do wykonywania danego zawodu za granicą.                                                                                                                                                                        

Szkoła z tradycjami w Łańcucie                                                                                                                                               

Jedna ze szkół, która proponuje podwójną  drogę kariery to nasz łańcucki Ekonomik- Zespół Szkół nr 3 przy ulicy Farnej. Jest  

to szkoła, która w swojej długoletniej działalności nastawiona była i jest na kształcenie kadr dla potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Łączą się tu tradycja i nowoczesność, co przejawia się w bogatej ofercie edukacyjnej.                                                                                                      

Ekonomista w dobie kryzysu                                                                                                                                                                      

Pomimo ciągłych  głosów  o kryzysie ekonomicznym, bycie dobrym ekonomistą i orientowanie się w nowych systemach banko-

wych jest ciągle w cenie. Absolwenci takiej szkoły przygotowywani są do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawo-

dowych w warunkach gospodarki rynkowej jak i prowadzenia badań, księgowości i gospodarki finansowej podmiotów gospo-

darczych, wykonywania prac bankowych i administracyjno - biurowych oraz obsługi księgowych programów informatycznych.                                                                                                                                                                                                                          

Własny business - czyli jak być dobrym handlowcem                                                                                                                         

Fundusze unijne dały wielu ludziom możliwość rozwoju własnej firmy i wciąż jest to droga do sukcesu, oczywiście pod warun-

kiem, że jesteśmy do tego dobrze przygotowani pod względem wiedzy prawnej. Absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności 

na temat prawa, reguł współpracy z kontrahentem czy zorganizowania i prowadzenia własnej firmy handlowej. Absolwenci 

technikum o profilu handlowca zdobywają wiedzę z zakresu tych zagadnień, jak również wiedzę na temat reklamy, marketingu 

oraz pracy w punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej. Ogłoszenia dotyczące sprzedawców czy przedstawicieli handlowych 

są nadal najpopularniejsze wśród ofert pracy.                                                                                                                                             

Usługi fryzjerskie - kariera i pasja                                                                                                                                                     

Każdy z nas marzy o tym by wykonywać zawód, który nie tylko pozwoli zarobić pieniądze, ale także da nam satysfakcję. Taką 

propozycją jest technik usług fryzjerskich - jeden z nowszych kierunków łańcuckiego Ekonomika. W jednej z sal  lekcyjnych, 

która zamieniona jest na salon fryzjerski uczniowie uczą się ja czesać, strzyc, farbować i układać włosy. Mają także możliwość 

zdobycia wiedzy na temat organizacji własnego zakładu fryzjerskiego. Pamiętajmy, że jest to technikum, więc możliwość zda-

wania matury pozostawia nam otwarte drzwi do pójścia na studia i całkowitego przekwalifikowania się, a wtedy umiejętności 

fryzjerskie będą naszym dodatkowym źródłem dochodu.                                                                                                                    

Reklama - dźwignią handlu                                                                                                                                                                               

Otaczającą nas zewsząd reklama daje nowe możliwości zatrudnienia, gdyż każda z firm prowadzi nabór do działu marketingu, 

reklamy czy public relations. Zespół Szkól nr 3 wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom rynku pracy i proponuje najnowszy kie-

runek - technik organizacji reklamy. Uczniowie uczą się tu ekonomii, ekonomiki, towaroznawstwa i oczywiście reklamy i marke-

tingu. Oprócz tego zajęcia z rysunku, fotografii i grafiki komputerowej są podstawą w tym zawodzie.                                                                                                                                                                                                                

Szkoła zawodowa- profesjonaliści poszukiwani                                                                                                                                                              

Perspektywą dla osób, które nie wiążą swojej przyszłości ze studiami jest zasadnicza szkoła zawodowa. Otwierając portale czy 

gazety z ogłoszeniami o pracę, naszą uwagę przykuwają wakaty na konkretne zawody: blacharz samochodowy, stolarz, lakier-

nik, kucharz, cukiernik, piekarz, sprzedawca czy fryzjer. Trzyletnia szkoła zawodowa Ekonomika, która od lat kształci pracowni-

ków młodocianych w tych zawodach opiera się na przedmiotach ogólnych, a praktyki zawodowe odbywają się w różnych insty-

tucjach gospodarki rynkowej, więc wiedza poparta jest doświadczeniem. Rynek pracy zmienia się w zawrotnym tempie. Infor-

macje o rosnącym bezrobociu, zwolnieniach i innych problemach z zatrudnieniem docierają do nas ze wszystkich środków ma-

sowego przekazu. Inwestycja w siebie da nam gwarancję rozwoju i dobrą pozycję na rynku pracy oraz pomoże nam uniknąć 

przykrych skutków kryzysu. Warto więc pomyśleć o przyszłości swojej, bądź swoich dzieci i już teraz zajrzeć na ofertę eduka-

cyjną szkół ponadgimnazjalnych (www.zsn3lancut.pl). 

Zdrowe włosy zimą! 

Włosy – tak jak cały nasz organizm nie lubią 

skoków temperatury i niskiej wilgotności, 

ponieważ tracą wodę, stają się suche i mato-

we. Nie służy im też mróz, ani upał, dlatego 

wtedy zimą czy latem wymagają szczególnej 

pielęgnacji. Przede wszystkim należy nosić 

zimą nakrycie głowy, które stanowi ochronę 

przed utratą ciepła. Wychłodzenie może bo-

wiem powodować osłabienie cebulek włoso-

wych, czego konsekwencją będzie wypadanie 

włosów. Najlepsze są czapki bawełniane lub 

wełniane, które w przeciwieństwie do nie-

przewiewnych syntetycznych materiałów za-

pewniają właściwy przepływ powietrza.  Nie-

stety włosy pod ciepłą czapką często bardziej 

się przetłuszczają z powodu wzmożonej pro-

dukcji gruczołów łojowych czy elektryzują pod 

wpływem suchego powietrza, a skóra głowy 

sędzi.  Możemy temu przeciwdziałać poprzez 

częstsze mycie włosów łagodnymi szampona-

mi, czesane ich drewnianymi grzebieniami 

oraz stosowanie odzywek w spreju lub lakie-

rów, które ujarzmią sterczące włoski. Działa-

nie antystatyczne mają również suszarki joni-

zujące. 

Aby nasze włosy były piękne zimą należy prze-

strzegać kilku zasad: 

1. Ograniczyć zabiegi chemiczne i termiczne. 

2. Myć włosy letnią wodą i dokładnie spłuki-

wać szampon. 

3. Ograniczyć suszenie suszarką. 

4. Stosować nawilżające i odżywcze preparaty 

pielęgnacyjne. 

Klasy fryzjerskie ZSN nr 3  

Uwagi nauczycieli :  

Zamknął panią szatniarkę w szatni i żąda okupu.  

Cieszy się, że dostaje coraz więcej uwag.  

Cieszy się, bo kolega się cieszy, że dostaje coraz więcej uwag.  

Wysłany po kredę, przyniósł cały karton twierdząc, że pani woźna zwiększyła wydobycie rudy kredy 

Jasiu, dlaczego spóźniłeś się na lekcje? - chce wiedzieć pani wychowawczyni.  

- Bo jak szedłem do szkoły, to napadł mnie uzbrojony bandyta.  

- O Boże, dziecko, czy nic ci się nie stało?!  

- Owszem, zabrał mi zeszyt z wypracowaniem. 

Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy, z której słychać straszny wrzask. Wpada, łapie za rękaw najgłośniej wrzeszczącego, 

wyciąga go na korytarz i stawia w kącie. Po chwili z klasy wychodzi kolejnych trzech młodzianów, którzy pytają: 

- Czy możemy już iść do domu? 

- A z jakiej racji? 

- No... przecież skoro nasz nowy pan od matematyki stoi w kącie, to chyba 

lekcji nie będzie. 

Kabaret TereFere ZSN nr 3  

Nr 1 



PORADY MŁODEGO EKONOMISTY: 

SZTUKA OSZCZĘDZANIA (dla młodzieży) 

Aby osiągnąć sukces w biznesie niezbędna jest samodyscyplina 

ćwiczona już od młodych lat, której przejawem jest rozsądne 

wydawanie pieniędzy. Sztuka oszczędzania nie polega na cią-

głym odmawianiu sobie wszystkiego, ale na szukaniu tańszych  

i lepszych rozwiązań w codziennym życiu. Gdzie zatem szukać 

oszczędności? Odpowiedź brzmi: wszędzie!!!  

 

Oto kilka możliwości: 
-    Kupuj tańsze produkty, jeśli ich jakość jest dla ciebie wystarczająca 

-    Kupuj tyle, ile potrzebujesz 

-    Nie dokonuj poważnych zakupów pod wpływem „chwili” 

-    Unikaj chodzenia na zakupy z nudów  

-    Rób listę zakupów i trzymaj się jej  

-    Zanim kupisz, dobrze się zastanów 

-    Promocja... to nie zawsze niższa cena 

-    Kalkuluj - czy tańsze produkty rzeczywiście są tańsze? (mogą być 

droższe w eksploatacji – np. drukarki) 

-    Korzystaj z roweru, chodź pieszo zamiast wydawać pieniądze na 

bilety ( jeśli to możliwe) 

-    Nie kupuj na stacjach benzynowych 

-    Porównuj ceny w sklepach  

-    Kupuj na wyprzedażach (ale uważaj, ponieważ czasami ceny nie są 

wcale niższe) 

-    Wymieniaj się zbędnymi książkami, filmami czy grami komputero-

wymi  

-    Drukuj w trybie szkicu 

-    Dbaj o zdrowie 

-    Na drobnych zakupach nie używaj koszyka lub wózka  

-    Jak najrzadziej noś przy sobie pieniądze 

-    Nie kupuj natychmiast nowinek technologicznych (wkrótce będą 

tańsze) 

-    Notuj ceny kupowanych produktów spożywczych w różnych skle-

pach i porównuj je 

-    Nie marnuj pieniędzy na Lotto i zdrapki 

-    Zastanów się co jest najważniejsze do kupienia 

-    Odłóż zbędne wydatki na później 

-    Poszukuj zamienników   

-    Odwiedzaj targowiska 

-    Ustal sobie miesięczną kwotę wydatków na „zachcianki” 

-    Kupuj używane książki 

-    Z wyprzedzeniem planuj wakacje 

-    Zanim coś oddasz do naprawy lub zadzwonisz po specjalistę, spró-

buj sam to naprawić 

A JAK ODŁOŻYĆ PARĘ GROSZY NA ZAKUP NOWEJ KOMÓRKI 

CZY FAJNEGO CIUCHA? — również śpieszymy z poradą: 

 Nie oszczędzaj tego, co zostaje na koniec miesiąca, lecz usta-

loną kwotę odkładaj od razu po otrzymaniu kieszonko-

wego, 

 Odkładaj pieniądze osobno na konkretne cele, np. komórka, 

nowa bluzka, 

 Do   oszczędzania zachęcaj rodziców, 

Podejmuj dorywcze, sezonowe prace 

 Oszczędzaj regularnie —to pozwoli wyrobić w sobie nawyk, 

 Kupuj za oszczędności zamiast  na kredyt  - wychodzi taniej 

SPOSÓB OPODATKOWANIA DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ  

(dla  rodziców) 

Spora część ludzi chociażby skrycie marzy o tym aby kiedyś stać 

się właścicielami dużej, dobrze prosperującej firmy. Większa 

część „ludzi sukcesu” zaczynała od działalności na niewielką 

skalę, żeby później przy odrobinie szczęścia stać się milionera-

mi. Każdy przyszły właściciel firmy, musi na początku zmierzyć 

się z problemem dotyczącym wyboru sposobu obliczania podat-

ku dochodowego. Wszyscy, chyba nie przepadają za podatkami, 

ale taka jest konieczność. Istnieją zasadniczo trzy możliwości: 

Karta podatkowa, która nie wymaga prowadzenia prawie żad-

nej księgowości, a wysokość zobowiązania podatkowego uzależ-

niona jest od rodzaju działalności, obszaru prowadzenia działal-

ności i ilości zatrudnianych pracowników. Niestety ten rodzaj 

opodatkowania dość często jest jedynie pozornie korzystny, 

ponieważ opłacanie – wcale nie niskiego podatku jest konieczne 

również w sytuacji poniesienia straty. 

Ryczałt przychodów ewidencjonowanych, który polega na ewi-

dencjonowaniu tylko osiąganych przychodów, od których opła-

ca się podatek dochodowy. Jego wysokość zależy od rodzaju 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR). Ta forma opodatkowa-

nia polega na ewidencjonowaniu wszystkich osiąganych przy-

chodów i ponoszonych kosztów, a podatek płacony jest jedynie 

od dochodu, czyli różnicy pomiędzy osiągniętymi przychodami  

a poniesionymi kosztami. 

Doświadczenia praktyczne pokazują, że wybór formy opodatko-

wania powinien być uzależniony od: 

- zakresu przedmiotowego prowadzonej działalności gospodar-
czej, 
- wysokości ponoszonych kosztów, 
- wysokości spodziewanych przychodów. 

Kupiony towar ma wady - co mogę zrobić i jakie mam pra-
wa? Co to jest reklamacja, gwarancja, niezgodność towaru 

z umową? 

Co zrobić gdy zakupiony przez nas towar jest wadliwy? Jak zwrócić 
uszkodzony lub niepełnowartościowy towar? 

Możemy złożyć reklamację. Istnieją dwa sposoby dokonywania reklamacji,  
a wybór między nimi zależy od nas. Reklamację możemy złożyć zarówno z tytułu 
niezgodności towaru z umową (na podstawie paragonu), jak i w ramach gwaran-
cji. Trzeba jednak pamiętać, że gwarancja chroni konsumenta tylko wtedy, gdy 
gwarant tej ochrony udzielił (jest dobrowolna), natomiast odpowiedzialność  
z tytułu niezgodności towaru jest obowiązkowa, co oznacza, że sprzedawca nie 
może jej z góry wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy z kupującym. 

Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do naszej reklamacji w termi-
nie 14 dni kalendarzowych. Jeżeli w tym terminie nie dostaniemy od sprzedawcy 
żadnej odpowiedzi, będzie to oznaczało, że nasza reklamacja została uznana.  
W reklamacji trzeba jednak napisać, jakich działań oczekujemy. 

Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową składamy u sprzedawcy, 
gdyż to on jest odpowiedzialny za towar, który nam sprzedał. 

Możemy żądać: 

nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy, chyba że naprawa albo 
wymiana są niemożliwe lub wiążą się z nadmiernymi kosztami, 

obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (czyli zwrotu pieniędzy) - uprawnie-
nie to przysługuje kupującemu, jeżeli nie może żądać naprawy albo wymiany  
z powodu nadmiernych kosztów;  

Reklamację towaru niezgodnego z umową można złożyć w ciągu 2 lat od 
jego nabycia (jeśli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą 
powyższy termin skrócić, jednak nie poniżej jednego roku). W razie wymiany 
towaru termin ten biegnie na nowo. Warto wiedzieć, że przed upływem 6 mie-
sięcy to sprzedawca musi udowodnić konsumentowi, że sprzedał mu towar 
zgodny z umową.  

Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza  
z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubow-
nego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów.  

Pamiętaj! 
Aby złożyć reklamację, musimy potwierdzić, że kupiłyśmy towar w konkretnym 
sklepie. Warto więc zachowywać rachunki. Jeśli zapłaciłyśmy kartą, dowodem 
zakupu może być również bankowe potwierdzenie zapłaty. Reklamując towar, 
nigdy nie zostawiajmy rachunku sprzedawcy, gdyż w ten sposób łatwo pozbyć 
się jedynego dowodu dokonania zakupu.  
 
Reklamacja na podstawie gwarancji. 

Wadliwy towar można również reklamować na podstawie gwarancji (karty gwa-
rancyjnej). Odbywa się to w serwisie gwarancyjnym, u producenta lub w sklepie 
(u sprzedawcy), gdzie zakupiono towar. 

Ważne! To gwarancja wskazuje miejsce, w którym możemy złożyć reklamację. 
Czasami producent podaje kilka adresów punktów serwisowych, wówczas może-
my wybrać najdogodniejszy dla siebie. Pamiętajmy o tym, że zanim zdecydujemy 
się na złożenie reklamacji u gwaranta, możemy najpierw żądać naprawy uszko-
dzonego sprzętu od sprzedawcy. To on odpowiada za towar, który nam sprzedał. 

Dokument gwarancyjny jest naszym dodatkowym „ubezpieczeniem" na wypa-
dek problemów z zakupionym towarem. Nie ogranicza w żaden sposób naszych 
uprawnień przysługujących z tytułu niezgodności towaru z umową. 

Czy roszczenie z tytułu niegodności towaru z umową to to samo co reklama-
cja? 

Pojęciem popularnie używanym jest „reklamacja”. Takie pojęcie nie występuje  
w przepisach, jednak jest to ogólnie używana nazwa na działania konsumenta 
podejmowane w związku ze stwierdzeniem wady towaru. Reklamacją będzie 
zarówno zgłoszenie niezgodności towaru z umową, jak i skorzystanie z upraw-
nień wynikających z gwarancji. 

Ważne, aby w piśmie do sprzedawcy (reklamacji), wskazać z jakiego konkretnie 
uprawnienia chcemy skorzystać, tzn. czy powołujemy się na niezgodność towaru 
z umową czy na gwarancję. 
 

Co to znaczy, że towar jest niezgodny z umową? 

Towar jest niezgodny z umową, jeśli: 

- jest niekompletny (brakuje niektórych części), 

- posiada wady, 

 nie nadaje się do tego, do czego jest zwykle używany, np. zakupione 
płytki mrozoodporne są nieodporne na niskie temperatury, 

- nie ma właściwości, jakie powinny cechować taki produkt i o jakich zapewniał 
sprzedawca lub producent (podczas indywidualnego uzgadniania właściwości 
towaru lub w składanych publicznie oświadczeniach – w reklamie lub oznakowa-
niu towaru), np. zakupiony proszek nie usuwa uporczywych plam, mimo że  
w reklamie zostały podane takie zapewnienia, 

- został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony, jeśli czynności te zostały 
wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę albo przez kupującego 
według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży (błędy w instrukcji). 

Niezgodność towaru z umową dotyczy zarówno wad ukrytych, które ujawniły się 
po pewnym czasie użytkowania, jak i wad, których konsument nie zauważył od 
razu, dopiero po pewnym czasie użytkowania kupionego produktu. 

Czy można zwrócić towar zgodny z umową? 

Sprzedawca nie ma obowiązku przyjąć towaru zgodnego z umową. 
Zależy to wyłącznie od jego dobrej woli. Wyjątek stanowi ujęta w  ustawie  
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny sytuacja, kiedy dany towar nabyliśmy 
poza lokalem przedsiębiorstwa (na przykład zakup od akwizytora) lub na podsta-
wie umowy zawartej na odległość (na przykład z katalogu wysyłkowego lub 
przez internet). Wówczas konsumentowi przysługuje prawo rezygnacji z towaru 
bez podania przyczyn w terminie 10 dni od zawarcia umowy. 

Szkoła od kuchni czyli przepisy uczniow-

skie! 

Wiosenna sałatka a la ekonomik  

2 filety z kurczaka- rozbić, panierować w jajku, 

mące i sezamie.  

Usmażyć. Po wystygnięciu pokroić w paski. 

Salata lodowa- postrzępić 

2 cebule czerwone- pokroić 

4 pomidory -pokroić w ćwiartki 

1 papryka czerwona- pokroić w paski 

1 ogórek świeży- nie obierać! Przekroić na pół, 

wydrążyć miąższ i pokroić w talarki 

1 puszka kukurydzy 

1 puszka fasoli czerwonej 

2 sosy w torebce (np. włoski) zrobić wg prze-

pisu na torebce dodając sok z polowy cytryny  

i wycisnąć  

1 piórko czosnku. 

Wszystkie składniki wymieszać i zalać sosem! 

Samorząd Uczniowski ZS 

nr 3  

Forma opo-
datkowania 

Zalety Wady 

Ryczałt Niewielki stopień 
skomplikowania 
ewidencji 

Brak możliwości 
odliczenia kosztów 

Prosty sposób wyli-
czania podatku 

Konieczność zapłaty 
podatku nawet w 
sytuacji poniesienia 
straty 

Niskie stawki podat-
ku 

Ograniczony zakres 
przedmiotowy pro-
wadzenia działalno-
ści 

  Brak możliwości 
wspólnego rozlicza-
nia podatku z innymi 
przychodami np. z 
tytułu pracy zawo-
dowej 

Księga Przy-
chodów                            
i Rozchodów 

Możliwość odlicza-
nia poniesionych 
kosztów 

Konieczność prowa-
dzenia bardziej 
skomplikowanej 
ewidencji 

Opłacanie podatku 
tylko w sytuacji osią-
gnięcia dochodu 

Wyższa niż w przy-
padku Ryczałtu 
stawka podatkowa 

Możliwość wspólne-
go rozliczania się ze 
współmałżonkiem 
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