
Wyciąg z program nauczania  

  dla zawodu technik handlowiec 522305/2017 

  w ZSEiO nr 6 w Łomży  

 
Program praktyki zawodowej 

Zawód technik handlowiec 522305 

 
I. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do 
wykonywania następujących zadań zawodowych:  

1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do 
sprzedaży;  
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;  
3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;  
4) organizowania i prowadzenia działalności handlowej;  

       5) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa 

II. Czas trwania  praktyki zawodowej: 
Kl. II – 2 tygodnie 
 
III. Miejsce odbywania praktyk  zawodowych -  przedsiębiorstwo handlowe. 
 
IV. Cele praktyki zawodowej:  
1. Zapoznanie z funkcjonowaniem jednostki gospodarczej z uwzględnieniem jej funkcji wewnętrznych 
oraz powiązań z otoczeniem.  
2. Zastosowanie i pogłębienie wiedzy teoretycznej w praktyce gospodarczej.  
3. Wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole.  
4. Wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy.  
 
V. Zakres materiału kształcenia  
 Przyjmowanie i dokumentowanie dostaw towarów. 

 Sporządzanie dokumentów dotyczących przyjmowania dostaw towarów. 

 Magazynowanie towarów. 

 Przechowywanie towarów. 

 Oznakowanie towarów i opakowań. 

 Oferta handlowa przedsiębiorstwa handlowego. 

 Obliczanie cen towarów. 

 Prezentowanie towarów. 

 Obsługa klientów. 

 Rozmowa sprzedażowa. 

 Realizacja zamówień. 

 Pakowanie towarów. 

 Zasady obsługi i eksploatacji urządzeń technicznych stosowanych na stanowisku do 
przyjmowania dostaw i magazynowania towarów. 

 Dokumenty potwierdzające sprzedaż. 

 Postępowanie reklamacyjne w przedsiębiorstwie handlowym. 

 
VI. Realizacja i potwierdzenie odbycia praktyki:  
 
- Uczeń dokumentuje przebieg praktyki w dzienniczku praktyki zawodowej.  
-  Przedstawiciel jednostki gospodarczej wystawia uczniowi zaświadczenie  w dzienniku praktyk, w 
którym potwierdza odbytą praktykę, przedstawia opinię o uczniu i wystawia ocenę z praktyki, 
opatrzone własnoręcznym podpisem opiekuna praktyk i pieczęcią firmową. 

 
 
 
 
 
 



Wyciąg z program nauczania  

  dla zawodu technik handlowiec 522305/2017 

  w ZSEiO nr 6 w Łomży  

 
 

Program praktyki zawodowej 

Zawód technik handlowiec 522305 

 
I. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do 
wykonywania następujących zadań zawodowych:  

1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do 
sprzedaży;  
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;  
3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;  
4) organizowania i prowadzenia działalności handlowej;  

       5) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa 

II. Czas trwania  praktyki zawodowej: 
Kl. III – 2 tygodnie 
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IV. Cele praktyki zawodowej:  
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V. Zakres materiału kształcenia  
Organizacja działalności przedsiębiorstwa handlowego: 
1.    Zapoznanie uczniów ze strukturą organizacyjną oraz z rodzajem i zakresem działalności 
przedsiębiorstwa. 
2.    Omówienie regulaminów wewnętrznych i systemu organizacji pracy. 
3.    Określenie zadań działu kadr. 
4.    Zapoznanie uczniów zasadami zatrudniania pracowników. 
5.    Sporządzanie dokumentacji pracowniczej. 
6.    Naliczanie wynagrodzeń. 
7.    Rozwiązywanie stosunku pracy. 
8.    Określanie zadań działu finansowo – księgowego. 
9.    Identyfikowanie obiegu dokumentów finansowo – księgowych. 
10.    Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych przedsiębiorstwa. 
11.    Ustalanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa. 
12.    Dokonywanie rozliczeń z kontrahentami, bankiem, urzędem skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych. 
13.    Obliczanie wskaźników analizy ekonomicznej. 
14.    Wykonywanie czynności związanych z planowanie działalności przedsiębiorstwa. 
15.    Identyfikowanie zadań działu marketingu. 
16.    Określanie zakresu stosowania narzędzi marketingowych. 
17.    Uczestniczenie w działaniach związanych z badaniem rynku. 
18.    Planowanie kampanii reklamowej przedsiębiorstwa. 
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