
•         Nazwa profilu: Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Warszawa 
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Klasa Zawód Rozszerzenie II język 
1EA  

Technik ekonomista 

j. angielski j. niemiecki 

1EB  matematyka j. hiszpański 

1EC  geografia j. rosyjski 

1ED  j. angielski j. włoski 

1FA 
Technik 

rachunkowości 

j. angielski j. niemiecki 

1FB matematyka j. hiszpański 

1FC geografia j. rosyjski 

1LA 

Technik logistyk 

j. angielski j. niemiecki 

1LB matematyka j. hiszpański 

1LC geografia j. rosyjski 

•         Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski 

•         Opis profilu: 

Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika jest szkołą z wieloletnia tradycją. 

Korzenie szkoły wywodzą się z Handlowej Męskiej Szkoły Roeslerów utworzonej w 1911 

roku. W obecnym budynku, przy ulicy Stawki szkoła znajduje się od 1956 roku. 

Szkoła  jest  publiczną placówką kształcącą w zawodach: technik ekonomista, technik 

rachunkowości oraz technik logistyk i umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu 

egzaminu maturalnego oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 

uzyskanie dyplomu technika. 

Położenie szkoły w dzielnicy Śródmieście, na ulicy Stawki 10, jest jednym z jej atutów. 

Umożliwia to łatwy dojazd ze wszystkich części Warszawy i spoza aglomeracji. 

Oczekiwania uczniów i rodziców o wysokim poziomie kształcenia spełnia kadra 

pedagogiczna, która jest wykwalifikowana  i przygotowana do pracy zarówno z uczniem 

zdolnym, jak i słabym. Prowadzone jest wiele zajęć wyrównawczych, przygotowujących do 

egzaminów potwierdzających poszczególne kwalifikacje oraz zajęć maturalnych dla klas 

programowo najwyższych.  Uczniowie osiągają wysokie wyniki i dużą zdawalność na 

egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz egzaminie maturalnym. 

Współpracujemy z Pracodawcami, uczelniami wyższymi  i Stowarzyszeniami oraz 

Fundacjami. 

Młodzież Technikum  chętnie angażuje się w akcje społeczne, konkursy, pomoc słabszym. W 

szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski oraz Wolontariat. Rozwijana jest kreatywność 

młodzieży, jej pasje i zainteresowania. 

Samorząd Uczniowski jest organem biorącym czynny udział w życiu szkoły i jej organizacji. 

Współdecyduje w ważnych dla uczniów sprawach. Uaktywnione zostały całe zespoły klasowe 

poprzez organizowanie „Szalonych dni”. 



Rozwijamy pasje, talenty, pozaszkolne zainteresowania ucznia. Co roku przeprowadzana jest 

diagnoza potrzeb i w miarę możliwości tworzona jest oferta zajęć pozalekcyjnych,  na które 

jest zapotrzebowanie. Młodzież osiąga wiele sukcesów w konkursach: Śródmiejskim 

Festiwalu Młodych Talentów, Śródmiejskiej i Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży i wielu 

konkursach przedmiotowych oraz zawodowych. 

Baza szkoły, czyli pracownie przedmiotowe, pracownie komputerowe oraz ich wyposażenie 

(laptopy, rzutniki, tablice interaktywne) jest na wysokim poziomie.  Posiadamy 8 pracowni 

komputerowych oraz dwie pracownie laptopowe z nowoczesnym oprogramowaniem. W 

tych pracowniach są również drukarki i projektory, w każdej pracowni znajduje się komputer, 

ekran i projektor. Korzystamy z tablic interaktywnych. 

Dbamy nie tylko o wysoki poziom kształcenia, ale również o miłą atmosferę, szacunek i 

współpracę pomiędzy organami szkoły. 

 

 


