Technikum nr 2 - podręczniki dla klas II od roku szkolnego 2016/2017
II a T
przedmiot

tytuł podręcznika

autor/autorzy

wydawnictwo

nr dopuszczenia

Przedmioty ogólnokształcące:
Język polski

"Ponad słowami" klasa 2 cz. I i cz. II

Małgorzata Chmiel, Eliza Kostrzewa

Nowa Era

język obcy - podstawa

kontynuacja podręcznika

język obcy - rozszerzenie

kontynuacja podręcznika

Historia

"Poznać przeszłość. Wiek XX"

Matematyka - rozszerzona - informatycy i ekonomiści;
pdstawa hotelarze

"Matematyka poznać, zrozumieć" klasa 2

Geografia - rozszerzony - hotelarze

"Oblicza geografii 1"

Historia i społeczeństwo

"Ojczysty Panteon i ojczyste spory"

O. Pytlińska, M. Markowicz, A. Wyroda WSiP

religia

"Świadek Chrystusa w Kościele"

ks. J. Szpet, D. Jackowiak

etyka

Etyka

Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski Operon

Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Nowa Era

525/2012

Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk

WSiP

podst. 540/1/2012,
roz.582/1/2012

Roman Malarz, Marek Więckowski

Nowa Era

Św. Wojciech, Poznań

Zawód: technik ekonomista; symbol 331403
Kształcenie modułowe
M1 - Przygotowanie ekonomiczno- prawne do prowadzenia
działalności
M2 - prowadzenie działalności w organizacji
M3 - zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostce
gospodarczej
M4 - prowadzenie ksiąg rachunkowych
M5 - Sporządzanie sprawozdań finansowych i prowadzenie
analizy finansowej

425/1/2012r.

przedmioty zawodowe realizowane modułami - pakiety edukacyjne informacja we wrześniu

501/1/2012
644/1/2013
A2-01/1-2
MEN 408/2011

II a T
INFORMATYCY
Przedmioty w kształceniu modułowym
M1.Montowanie i eksploatowanie komuterów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych
M2. Świadczenie usług informatycznych
M3. projektowanie lokalnych sieci informatycznych i
administrowanie nimi

przedmioty zawodowe realizowane modułami - pakiety edukacyjne informacja we wrześniu

II a T HOTELARZE
Zawód: technik hotelarstwa; symbol 422402
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Podstawy hotelarstwa

kontynuacja podręcznika

Działalność recepcji

kontynuacja podręcznika

Obsługa konsumenta

zakup podręcznika we wrześniu

Usługi dodatkowe w hotelarstwie

zakup podręcznika we wrześniu

Marketing usług w hotelarstwie

zakup podręcznika we wrześniu

Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego

zakup podręcznika we wrześniu

Język obcy zawodowy

zakup podręcznika we wrześniu

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
Pracownia hotelarska
Pracownia obsługi konsumenta
Pracownia obsługi informatycznej

zakup we wrześniu

III ah T
przedmiot

tytuł podręcznika

autor/autorzy

wydawnictwo

nr dopuszczenia

Przedmioty ogólnokształcące:
"Ponad słowami" klasa 3 cz. I

Język polski

Małgorzata Chmiel, Eliza Kostrzewa

Nowa Era

język obcy - podstawa

kontynuacja podręcznika

język obcy - rozszerzenie

kontynuacja podręcznika
kontynuacja podręcznika

matematyka - rozszerzona - ekonomiści i informatycy

"Ojczysty Panteon i ojczyste spory"

O. Pytlińska, M. Markowicz, A. Wyroda WSiP

religia

"Świadek Chrystusa w Kościele"

ks. J. Szpet, D. Jackowiak

etyka

Etyka

Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski Operon

przedmiot uzupełniający - historia i społeczeństwo

425/1/2012r.

644/1/2013

geografia rozszerzona- hotelarze

Św. Wojciech, Poznań

A2-01/1-2
MEN 408/2011

Zawód: technik ekonomista; symbol 331403
Kształcenie modułowe
M1 - Przygotowanie ekonomiczno- prawne do prowadzenia
działalności
M2 - prowadzenie działalności w organizacji
M3 - zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostce
gospodarczej

przedmioty zawodowe realizowane modułami - pakiety edukacyjne informacja we wrześniu

M4 - prowadzenie ksiąg rachunkowych
M5 - Sporządzanie sprawozdań finansowych i prowadzenie
analizy finansowej

Zawód: technik hotelarstwa; symbol 331403
przedmiot

tytuł podręcznika

autor/autorzy

wydawnictwo

Kształcenie zawodowe:
organizacja pracy służby pięter
usługi dodatkowe w hotelarstwie
obsługa konsumenta
podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego
marketing usług w hotelarstwie
Język obcy zawodowy
Pracownia hotelarska
pracownia obsługi konsumenta
pracownia obsługi informatycznej

zakup podręczników do przedmiotów zawodowych we wrześniu lub kontynuajca serii

nr dopuszczenia

klasa III i T
przedmiot

tytuł podręcznika

autor/autorzy

wydawnictwo

nr dopuszczenia

Przedmioty ogólnokształcące:
Język polski

"Ponad słowami" klasa 3 cz. I

język obcy - podstawa

zakup we wrześniu

język obcy

zakup we wrześniu

Małgorzata Chmiel, Eliza Kostrzewa

Nowa Era

425/1/2012r.

kontynuacja podręcznika

matematyka - rozszerzona
przedmiot uzupełniający - historia i społeczeństwo

"Ojczysty Panteon i ojczyste spory"

O. Pytlińska, M. Markowicz, A. Wyroda WSiP

religia

"Świadek Chrystusa w Kościele"

ks. J. Szpet, D. Jackowiak

etyka

Etyka

Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski Operon

Św. Wojciech, Poznań

Przedmioty w kształceniu modułowym
M.1.Montowanie i eksploatowanie komuterów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych
M.2. Świadczenie usług informatycznych
M.3. projektowanie lokalnych sieci informatycznych i
administrowanie nimi

M.4. Tworzenie baz danych i aplikacji internetowych
M.5. Praktyka zawodowa

przedmioty zawodowe realizowane modułami - pakiety edukacyjne informacja we wrześniu

644/1/2013
A2-01/1-2
MEN 408/2011

