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REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU  

(PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH) 

DLA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH NR 2  

W GRODZISKU MAZOWIECKIM 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.). 

3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie 

praktycznej nauki zawodu  (Dz.U. nr 244  z 2010 poz.1626 ze zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej 

nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391).  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 

373). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw 

programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych 

umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 

2019 poz. 991)  

7. Statut Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim 
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Postanowienia ogólne: 

1. Kształcenie praktyczne realizowane jest w zawodach: 

− TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH w formie pracowni, praktyki 

zawodowej, zajęć praktycznych, wycieczek dydaktycznych, 

− TECHNIK INFORMATYK w formie pracowni, praktyki zawodowej, wycieczek 

dydaktycznych, 

− TECHNIK LOGISTYK w formie pracowni, praktyki zawodowej, wycieczek 

dydaktycznych, 

− TECHNIK REKLAMY w formie pracowni, praktyki zawodowej, wycieczek 

dydaktycznych, 

− MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH w formie pracowni, 

praktyki zawodowej, zajęć praktycznych, wycieczek dydaktycznych, 

− MAGAZYNIER-LOGISTYK w formie pracowni, praktyki zawodowej, zajęć 

praktycznych, wycieczek dydaktycznych, 

− KUCHARZ w formie pracowni, praktyki zawodowej, zajęć praktycznych, 

wycieczek dydaktycznych, 

− FRYZJER w formie pracowni, praktyki zawodowej, zajęć praktycznych, 

wycieczek dydaktycznych. 

2. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów w ramach kształcenia 

praktycznego oraz wymiar godzin tego kształcenia określa podstawa programowa dla 

danego zawodu i ramowy plan nauczania 

Zasady organizowania kształcenia zawodowego praktycznego w pracowniach. 

1) Kształcenie zawodowe praktyczne organizuje się w celu opanowania przez uczniów 

umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. 

2) Kształcenie zawodowe praktyczne odbywa się w pracowniach, plenerze, firmach 

branżowych i CKZ w Grodzisku Mazowieckim. 

3) Zajęcia w pracowniach prowadzone są przy podziale klas na grupy. Liczba uczniów 

w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu 

i uwzględniać: 

a)  specyfikę nauczanego zawodu, 

b) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, 

c) warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu. 
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Organizacja i przebieg praktyk zawodowych 

1. Praktyka zawodowa jest częścią kształcenia i wychowania, która polega na przygotowaniu 

uczniów do właściwego działania w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów. 

2. Praktyka zawodowa organizowana jest dla uczniów w celu opanowania przez nich 

umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. 

3. Zakres wiadomości i umiejętności nabytych przez uczniów podczas praktyk zawodowych 

oraz wymiar godzin tych praktyk określa podstawa programowa oraz ramowy plan 

nauczania.  

4. Praktyka zawodowa może być organizowana u pracodawców lub w szkole. 

5. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty praktyki 

zawodowe mogą być realizowane w formie wirtualnego przedsiębiorstwa lub zdalnie na 

platformie Teams w przypadku nauczania indywidualnego. 

6. Praktyka zawodowa uczniów jest organizowana przez szkołę poprzez umowę zawieraną 

pomiędzy szkołą a pracodawcą 

7. Praktyka zawodowa organizowana jest w czasie całego roku szkolnego, w tym również 

w okresie ferii letnich. 

8. Dobowy wymiar godzin praktyki zawodowej uczniów w wieku do 16 lat nie może 

przekroczyć 6 godzin, a powyżej 16 lat – 8 godzin. 

9. Młodzież oraz ich rodzice informowani są o konieczności realizacji praktyk zawodowych 

z określonym wyprzedzeniem czasowym. 

10. Młodzież i rodzice mają ściśle określony termin, do którego zgłaszają propozycje miejsc 

odbywania praktyki. Ostateczną zgodę na odbycie praktyki zawodowej w miejscu 

wskazanym przez ucznia wydaje Dyrektor Szkoły. 

11. Ocenę klasyfikacyjną z praktyki zawodowej ustala opiekun praktyk lub nauczyciel 

przedmiotów zawodowych. 

12. Wychowawcy klas obowiązani są wpisać oceny praktyki zawodowej do dokumentacji 

pedagogicznej i na świadectwo szkolne. 

13. W przypadku naruszenia dyscypliny pracy, powodującej przerwanie praktyki zawodowej 

realizowanej na podstawie umowy między szkołą a pracodawcą, uczeń nie uzyskuje 

pozytywnej oceny z praktyki zawodowej. Praktyka powinna być wówczas zaliczona 

w okresie najbliższych ferii. 

14. Uczniowie mają obowiązek zgłaszania wszystkich uwag związanych z przebiegiem 

i organizacją, praktyki: 

1)  nauczycielom nauki zawodu; 



4 

2) właścicielom firm; 

3) kierownikowi szkolenia praktycznego; 

4) wychowawcom. 

15. Przed rozpoczęciem praktyki, nauczyciel kształcenia zawodowego, przeprowadza odprawę 

dotyczącą praktyki zawodowej. Podczas odprawy informuje o: 

1)  terminie rozpoczęcia i zakończenia praktyk; 

2) dokumentacji praktyk  

3) zasadach bhp; 

4) terminie przedstawienia dokumentacji praktyk; 

5) kryteriach oceniania praktyki; 

6) zasadach zgłaszania problemów, które mogą wystąpić w czasie trwania praktyk; 

7) zasadach zgłaszania i usprawiedliwiania nieobecności. 

16. Podstawą oceny praktyk zawodowych jest prowadzona przez ucznia dokumentacja, na 

którą składa się: 

1) dzienniczek praktyk  

2) karta oceny z efektami 

17. W przypadku realizacji praktyk w formie wirtualnego przedsiębiorstwa dokumentację 

stanowi raport generowany przez nauczyciela. 

18. Po odbyciu praktyki zawodowej uczeń jest zobowiązany przedstawić dokumentację, 

o której mowa w pkt. 16 w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych 

19. przypadku realizacji praktyk w formie wirtualnego przedsiębiorstwa ocenę klasyfikacyjną 

wystawia nauczyciel, biorąc pod uwagę: 

1) karty wyników z poszczególnych etapów, 

2) zaangażowanie uczniów. 

20. W przypadku gdy uczeń z powodów usprawiedliwionych nie zrealizował praktyki 

zawodowej Dyrektor Szkoły umożliwia odbycie praktyk w innym terminie. 

21. Uczniowi, który z powodów nieusprawiedliwionych nie zrealizował programu praktyk 

zawodowych może być wyznaczony termin do realizacji tych zajęć. 

22. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole nie oznaczają zwolnienia 

uczniów z obowiązku uczestnictwa w praktykach zawodowych. Organizacja praktyk 

zawodowych w tych dniach odbywa się zgodnie z organizacją pracy u danego pracodawcy. 

23. Praktyki zawodowe mogą podlegać kontroli ze strony szkoły. 

24. Młodzież realizująca praktykę zawodową ma prawo do: 

1) korzystania z urządzeń, sprzętu, narzędzi, materiałów i dokumentacji 

technicznej, niezbędnej na stanowisku pracy; 
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2) otrzymania odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz 

środków higieny osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) dostępu do urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno – 

bytowych; 

4) przerwy na posiłek; 

5) nagród w różnej formie (jeżeli przepisy pracodawcy na to pozwalają); 

6) konsultacji z wyznaczonym nauczycielem; 

7) zgłaszania kierownikowi szkolenia praktycznego i wychowawcy wszystkich 

pozytywnych i negatywnych uwag o organizacji i przebiegu praktyk 

u podmiotów zewnętrznych; 

8) zgłaszania uwag dotyczących realizacji programów praktyk nauczycielom 

przedmiotów zawodowych; 

9) otrzymywania pochwał i nagród w różnej formie i postaci przewidzianych 

w Statucie. 

25. Młodzież realizująca praktykę zawodową ma obowiązek: 

1) przestrzegać przepisów zawartych w statucie i regulaminie podmiotów 

przyjmujących na praktykę zawodową; 

2) dochować tajemnicy służbowej; 

3) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych; 

4) zawiadamiać niezwłocznie o zagrożeniach pożarowych oraz wypadkach przy 

pracy instruktora, opiekuna, personel lub kierownictwo firmy; 

5) nosić odzież roboczą lub reprezentującą firmę, jeżeli wymagają tego 

obowiązujące przepisy lub statut oraz regulamin przedsiębiorstwa; 

6) dbać o czystość osobistą i miejsca pracy; 

7) zachowywać się w miejscu pracy zgodnie z obowiązującymi normami 

współżycia społecznego; 

8) godnie reprezentować szkołę. 

26. Podmioty przyjmujące uczniów na praktykę mają obowiązek: 

1) zapewnić warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu, 

a w szczególności: 

a) stanowisko szkoleniowe wyposażone w niezbędny sprzęt, 

b) urządzenia, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, 

uwzględniające wymagania bhp, 
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c) dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń 

socjalnych, 

2) wyznaczyć opiekunów praktyk zawodowych; 

3) zapoznać praktykantów z organizacją pracy, regulaminem pracy, 

w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz 

z przepisami i zasadami bhp; 

4) nadzorować przebieg praktyki zawodowej; 

5) dbać o bezpieczeństwo praktykantów; 

6) porządzić dokumentację powypadkową w razie zaistnienia wypadku podczas 

praktycznej nauki zawodu; 

7) współpracować ze szkoła a w razie potrzeby powiadomić szkołę o naruszeniu 

przez praktykanta przepisów bhp lub regulaminu pracy. 

27. Uczeń odbywający praktykę zawodową powinien posiadać aktualne badania lekarskie 

o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu i ubezpieczenie.  

Wycieczki dydaktyczne 

1. Wycieczki dydaktyczne są elementem nauki w szkole. Wycieczki uatrakcyjniają szkolną 

naukę, ucząc przez odkrywanie, przeżywanie i działanie. 

2. Każda klasa w ciągu cyklu edukacyjnego powinna odbyć wycieczkę dydaktyczną zgodną 

z kształconym zawodem. Wycieczkę organizuje klasie wychowawca klasy z nauczycielem 

zawodu. 

3. Szczegółowe zasady organizacji wycieczki dydaktycznej określa Regulamin wycieczek 

szkolnych. 

 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor 

Szkoły 

2. Niniejszy Regulamin praktycznej nauki zawodu wprowadza się zarządzeniem Dyrektora 

Szkoły. 
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WYMAGANIA I ZASADY OCENIANIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK 

ZAWODOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH 

I LICEALNYCH NR 2 W GRODZISKU MAZOWIECKIM W ZAWODACH: 

 

- TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

- TECHNIK INFORMATYK 

- TECHNIK LOGISTYK  

- TECHNIK REKLAMY 

- MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

- MAGAZYNIER-LOGISTYK 

- KUCHARZ 

- FRYZJER 
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GRODZISK MAZOWIECKI 2022 

1 WSTĘP 

1.1.Praktyczna nauka zawodu jest częścią przygotowania zawodowego młodzieży 

kształcącej się w szkole branżowej i jest organizowana w formie zajęć praktycznych, 

a w technikum także w formie praktyk zawodowych. Zajęcia praktyczne organizuje się 

dla uczniów i młodocianych pracowników w celu opanowania przez nich umiejętności 

zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, a w przypadku zajęć 

praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia 

– również w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności 

zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. 

1.2.Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia 

zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Czas 

pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy i rozporządzenie MEN 

w sprawie praktycznej nauki zawodu. 

1.3.Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w: 

a. pracowniach szkolnych,  

b. zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, 

zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą 

c. zakładzie pracy, na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej 

pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą 

d. aplikacji TEAMS w przypadku nauczania zdalnego lub indywidualnego 

e. postaci wirtualnego przedsiębiorstwa 

1.4.Uczeń podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek 

podporządkowania się przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy, na tych 

samych zasadach co pracownicy. Praktykant potwierdza własnoręcznym podpisem 

zobowiązanie postępowania zgodnie z w/w przepisami, jak i postanowieniami 

niniejszego regulaminu. Jest więc świadomy konsekwencji wynikających z ich 

nieprzestrzegania. 

1.5.Za organizację i nadzór nad zajęciami praktycznymi i praktyką zawodową bezpośrednio 

z ramienia szkoły odpowiedzialny jest kierownik szkolenia praktycznego, a w miejscu 

praktycznej nauki zawodu zakładowy opiekun. 

2 CELE   PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 

2.1.Cele ogólne: 

a. pogłębienie wiadomości nabytych w szkole 
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b. doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy 

c. wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole 

d. doskonalenie umiejętności interpersonalnych 

e. wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy 

f. poszanowanie mienia. 

2.2. Działania: 

uczeń powinien przede wszystkim: 

a. znać zasady funkcjonowania poszczególnych działów zakładu 

b. obsługiwać podstawowe urządzenie stanowiące wyposażenie techniczne zakładu 

c. dostosować się do wymogów organizacji pracy w zespole 

d. dostosować się do dyscypliny obowiązującej w zakładzie 

e. zorganizować i utrzymywać w należytym porządku swoje miejsce pracy 

f. ocenić jakość wykonanej pracy 

g. przestrzegać zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska. 

3 OBOWIĄZKI UCZNIA 

3.1.  Przygotowanie do praktycznej nauki zawodu 

Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktycznej nauki zawodu 

poprzez: 

a. zapoznanie się z informacjami przekazanymi przez kierownika szkolenia 

praktycznego 

b. odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia BHP w miejscu praktyk 

c. uaktualnienie książeczki zdrowia i badań lekarskich 

d. przygotowanie zeszytu zwanego dalej „dzienniczkiem praktyk”. 

3.2.Dyscyplina w czasie odbywania praktyki zawodowej 

Uczeń ma obowiązek do zachowania dyscypliny, przez co rozumie się 

a. właściwą postawę i kulturę osobistą 

b. poprawny wygląd 

c. właściwy ubiór 

d. punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć, przestrzeganie czasu pracy 

e. dostosowanie się do ustalonego przez zakładowego opiekuna obowiązującego 

harmonogramu praktyk 

f. rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna 

g. systematyczne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczkach praktyk 
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h. uzyskanie pozytywnej oceny wpisanej do dzienniczka praktyk oraz karty oceny 

praktyk z efektami 

i. przekazanie w ustalonym terminie uzupełnionego dzienniczka praktyk oraz oceny 

praktyk z efektami wraz z wpisaną oceną do kierownika szkolenia praktycznego 

w celach kontrolnych i wpisu w dzienniku lekcyjnym przez wychowawcę. 

3.3.Wygląd 

Uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu ma obowiązek przestrzegać zasad 

dotyczących poprawnego wyglądu. Uczeń powinien zgłosić się na dane stanowisko 

pracy w odpowiednim stroju, zgodnym z wymogami obowiązującymi w danym 

zakładzie lub wskazanym przez zakładowego opiekuna praktyk. 

3.4.Prowadzenie dzienniczka praktyk 

a. Uczniowie odbywający praktykę powinni posiadać dzienniczek praktyk. 

b. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk na bieżąco 

w zakładzie pracy oraz przedstawiania go w czasie kontroli, celem sprawdzenia 

merytorycznego i kompletności ćwiczeń. 

c. W ostatnim dniu praktyki dzienniczek z kartą oceny praktyk z efektami należy 

złożyć u zakładowego opiekuna praktyk w celu wystawienia przez niego oceny 

i ewentualnie opinii o pracy. 

3.5.Nieobecność na zajęciach   

Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest: 

a. informacja do pracodawcy w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę 

b. zwolnienie lekarskie dostarczone opiekunowi praktyk w zakładzie pracy i wklejenie 

do dzienniczka praktyk. 

3.6.Zaliczenie praktyki 

a. Ocenę ustala opiekun praktyk na podstawie kryteriów  

b. Ocenianiu podlega: 

− stopień umiejętności i wiedzy zakreślony programem praktyk zawodowych, 

− dokumentacja praktyk zawodowych tj. dzienniczek 

c. Zakładowy opiekun wpisuje w ostatnim dniu praktyki odbywanej przez ucznia 

w jego dzienniczku praktyk oraz w karcie oceny z efektami ocenę, składa swój 

podpis oraz umieszcza imienną pieczątkę. 
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d. Uczeń, który w określonym terminie nie rozliczy się z praktyk otrzymuję ocenę 

niedostateczną. 

e. W przypadku braku propozycji oceny ze strony zakładowego opiekuna praktyk 

ocenę końcową wystawia kierownik szkolenia praktycznego po zasięgnięciu 

informacji w miejscu praktyk i posiadanej przez ucznia dokumentacji. 

f. W przypadku rozwiązania umowy pomiędzy podmiotem szkolącym, 

a młodocianym, a tym samym nie zaliczenia praktycznej nauki zawodu 

i nienawiązania nowego stosunku pracy w toku edukacyjnym, uczeń zostaje 

skreślony (z mocy prawa) z listy uczniów. 

3.7. Niezaliczenie praktycznej nauki zawodu  

Niezaliczenie praktyki zawodowej lub zajęć praktycznych może nastąpić w przypadku: 

a. niestawienia się ucznia w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki 

b. braku wymaganej dokumentacji praktyk 

c. złamania dyscypliny 

d. niepodporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy 

e. uzyskania negatywnej oceny 

f. niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu 

g. niedostarczenia do kierownika szkolenia praktycznego dzienniczka praktyk 

z wystawioną oceną. 

Niezaliczenie zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej stanowi podstawę do 

niepromowania ucznia do klasy programowo wyższej 

3.8. Poprawa oceny z praktycznej nauki zawodu 

a. Uczeń/ młodociany pracownik nieklasyfikowany z powodu nieobecności może 

odbywać zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania celem ustalenia 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach 

nauki zawodu. 

b. Uczeń/ młodociany pracownik nieklasyfikowany z praktycznej nauki zawodu może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej, który ma formę 

zadań praktycznych. 

c. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną z zajęć praktycznych może przystąpić 

do egzaminu poprawkowego, ma on formę zadań praktycznych. 



12 

4 OBOWIĄZKI PRACODAWCY 

a. zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem 

b. zapoznać uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami 

c. zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach 

d. przeszkolić w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w zakładzie 

e. skierować uczniów na odpowiednie stanowiska pracy 

f. przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk 

g. zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną 

h. przygotować zaplecze socjalne w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, 

przechowywania odzieży i spożywania posiłków 

i. kontrolować zeszyt praktyk i uzupełniać go o uwagi, opinie i spostrzeżenia 

j. zapoznać uczniów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi 

z niewywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk 

k. informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, 

czasu trwania praktycznej nauki zawodu itd. 

l. ocenić praktyczną naukę zawodu i dokonać wpisu do dzienniczka ucznia oraz 

uzupełnić kartę oceny z efektami 

m. zwrócić uczniowi dzienniczek z kartą oceny z efektami wraz z oceną w ostatnim 

dniu trwania praktyk. 

5 PRAWA UCZNIA 

a. zapoznania z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na 

poszczególnych stanowiskach 

b. zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy 

c. wykonywania zadań wynikających z programu praktyk 

d. korzystania z zaplecza socjalnego w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, 

przechowywania odzieży i spożywania posiłków 

e. zapoznania z kryteriami oceniania 

f. informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu 

obowiązków, czasu trwania praktyki itd. 

g. zapoznania z sankcjami wynikającymi z niewywiązywania się z obowiązków 

i łamania postanowień regulaminu praktyk 

h. uzyskania informacji o ocenie z praktycznej nauki zawodu i uzasadnienia jej 

i. uzyskania wpisu i odbioru dzienniczka praktyk w ostatnim dniu ich trwania 

j. właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej. 
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6 SYTUACJE SZCZEGÓLNE 

6.1.Ciąża – potwierdzona zaświadczeniem lekarskim stanowi podstawę do przesunięcia 

terminu praktyk; na wniosek uczennicy bądź rodziców w przypadku osoby 

niepełnoletniej. Przy braku przeciwwskazań (zaświadczenie lekarskie) istnieje 

możliwość podjęcia decyzji o kontynuowaniu zajęć. 

6.2.W szczególnych sytuacjach (choroby, przypadki losowe) uczeń ma możliwość 

zorganizowania sobie praktyki w okresie ferii zimowych lub letnich po uzgodnieniu 

z dyrektorem szkoły i kierownikiem szkolenia praktycznego. 

6.3.Skreślenie pracownika młodocianego z listy uczniów z mocy prawa następuje 

w sytuacji, gdy nastąpi rozwiązanie umowy o pracę w celu nauki zawodu, 

a w konsekwencji utrata skierowania na dokształcanie w szkole oraz nie zostanie 

zawarta nowa umowa umożliwiająca kontynuację nauki zawodu w takim terminie, by 

łącznie przerwy w całym okresie szkolenia praktycznego nie przekraczały trzech 

miesięcy. 
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Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie 

z zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych   

1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie. 

2. W ocenianiu ucznia z zajęć praktycznych i praktyki zawodowej przyjmuje się 

następujące kryteria: 

a. stopień opanowania programowych umiejętności 

b. jakość pracy 

c. umiejętność łączenia teorii z praktyką 

d. zaangażowanie ucznia w wykonywaną pracę 

e. samodzielność podczas wykonywania pracy 

f. organizowanie stanowiska pracy i wykonywanych czynności 

g. umiejętność pracy w zespole 

h. poszanowanie sprzętu 

i. przestrzeganie dyscypliny pracy 

j. kultura osobista 

k. obecność: 

• wszystkie opuszczone nieusprawiedliwione dni zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych mogą być odpracowane po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, 

kierownikiem szkolenia praktycznego i pracodawcą; 

• w przypadkach losowych (np.: długotrwała choroba) praktyka może ulec skróceniu 

zgodnie ze Statutem Szkoły w ilości wymaganej do klasyfikacji  

3. W końcowej ocenie ucznia opiekun praktyk powinien uwzględnić również: 

a. systematyczne uczęszczanie na zajęcia praktyczne 

b. punktualność i zdyscyplinowanie 

c. prowadzenie dzienniczka zajęć praktycznych. 

4. Samodzielność w wykonaniu pracy, inicjatywa i pomysłowość oraz zaangażowanie 

umożliwiają podwyższenie oceny. Błędy w metodach i organizacji pracy, niepełne 

przygotowanie teoretyczne, a zwłaszcza nieznajomość lub lekceważenie przepisów 

bhp, powinny spowodować obniżenie oceny. 

5. W przypadku niedostosowania się do wymagań Statutu Szkoły uczeń jest 

nieklasyfikowany z praktyk zawodowych lub zajęć praktycznych. 

6. Ocenę końcową z praktyki zawodowej i zajęć praktycznych stanowi ocena opiekuna 

praktyk zakładu, w którym uczeń odbywał praktykę. 
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TECHNIK INFORMATYK symbol cyfrowy zawodu: 351203 

• INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń 

peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych 

• INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz 

bazami danych 

Do zadań zawodowych technika informatyka zaliczamy m.in.: 

− Nadzorowanie prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego. 

− Nadzorowanie pracy sieci komputerowej. 

− Eksploatowanie oprogramowania (biurowego, graficznego, prototypowego). 

− Dobieranie konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania do realizowanych 

zadań. 

− Programowanie w wybranych stosownie do potrzeb językach programowania. 

− Administrowanie bazą danych. 

− Posługiwanie się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego w celu ustalenia 

konfiguracji, dokonania naprawy lub modernizacji. 

− Posługiwanie się dokumentacją techniczną oprogramowania w celu jego instalacji 

i użytkowania. 

− Organizowanie własnego i innych użytkowników stanowiska pracy systemu 

komputerowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa danych i procesów 

przetwarzania informacji oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

− Kontrolowanie dostępu użytkowników do korzystania z zasobów systemu 

komputerowego. 

− Podejmowanie współpracy z siecią odbiorców usług informatycznych. 

− Posługiwanie się testami diagnostycznymi do sprawdzania sprzętu komputerowego. 

− Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania bazy danych. 

− Posługiwanie się oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo pracy systemu 

komputerowego. 

− Zapewnianie bezpieczeństwa eksploatacji oprogramowania. 

CELE KIERUNKOWE ZAWODU 

1. Nadzorowanie prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego. 

2. Nadzorowanie pracy sieci komputerowej. 

3. Eksploatowanie oprogramowania (biurowego, graficznego, prototypowego). 
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4. Dobieranie konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania do 

realizowanych zadań. 

5. Programowanie w wybranych stosownie do potrzeb językach programowania. 

6. Administrowanie bazą danych. 

7. Posługiwanie się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego w celu ustalenia 

konfiguracji, dokonania naprawy lub modernizacji. 

8. Posługiwanie się dokumentacją techniczną oprogramowania w celu jego instalacji 

i użytkowania. 

9. Organizowanie własnego i innych użytkowników stanowiska pracy systemu 

komputerowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa danych i procesów 

przetwarzania informacji oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

10. Kontrolowanie dostępu użytkowników do korzystania z zasobów systemu 

komputerowego. 

11. Podejmowanie współpracy z siecią odbiorców usług informatycznych. 

12. Posługiwanie się testami diagnostycznymi do sprawdzania sprzętu komputerowego. 

13. Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania bazy danych. 

14. Posługiwanie się oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo pracy systemu 

komputerowego. 

15. Zapewnianie bezpieczeństwa eksploatacji oprogramowania. 
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TECHNIK LOGISTYK symbol cyfrowy zawodu 333107 

• SPL.01. Obsługa magazynów 

• SPL.04. Organizacja transportu 

W wyniku realizacji programu w zawodzie technik logistyk uczeń potrafi: 

− planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w łańcuchach 

dostaw, 

− zarządzać zapasami i przestrzenią magazynową, 

− tworzyć plany dostaw,  

− wykorzystywać nowoczesne programy informatyczne przy realizacji zadań 

zawodowych w przedsiębiorstwie logistycznym, 

− planować procesy przechowywania i transportowania towarów i materiałów, prowadzić 

dokumentację magazynową, 

− planować, organizować i dokumentować procesy transportowe i obliczać koszty 

dostawy i magazynowania towarów,  

− ustalać ceny za usługi transportowe,  

− prowadzić rozliczenia z klientami krajowymi i zagranicznymi, 

− stosować międzynarodowe standardy identyfikacji, monitorowania i rejestrowania 

ładunków oraz wymiany danych, 

− zarządzać gospodarką odpadami, 

− stosować zasady odpowiedzialności zawodowej, 

− optymalizować działalność przedsiębiorstwa logistycznego, 

− posługiwać się językiem obcym w branży logistycznej, 

− przestrzegać zasad kultury i etyki, 

− organizować pracę zespołu w przedsiębiorstwie logistycznym, 

− wykonywać zadania zawodowe z wykorzystaniem technologii informacyjnej  
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CELE KIERUNKOWE ZAWODU: 

W zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów: 

1. przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu; 

2. monitorowania poziomu i stanu zapasów; 

3. obsługiwania programów magazynowych; 

4. prowadzenia dokumentacji magazynowej; 

5. monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych;  

W zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu: 

1. planowania procesów transportowych; 

2. organizowania procesów transportowych; 

3. dokumentowania procesów transportowych. 
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TECHNIK REKLAMY symbol cyfrowy zawodu 333907 

• PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego 

• PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową 

Uczeń kształcący się w zawodzie technik reklamy powinien być przygotowany do 

wykonywania następujących zadań zawodowych: 

w zakresie kwalifikacjiPGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego: 

− posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu reklamy, 

− określać rolę i funkcje reklamy w różnych kontekstach, 

− stworzyć przekaz reklamowy, 

− stworzyć reklamę, 

− wykonać projekty reklam, posługując się dokumentacją, 

− zarządzać procesem tworzenia reklamy, 

− współpracować w zespole tworzącym reklamę, 

− wykazać się kreatywnością i otwartością na zmiany oraz przestrzegać zasad kultury i etyki 

w komunikacji z innymi osobami, 

− zarządzać małymi zespołami, 

− organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami prawa i zasadami ergonomii, określać 

zagrożenia występujące w środowisku pracy oraz skutki oddziaływania czynników 

szkodliwych na organizm człowieka, a także stosować środki techniczne i ochrony 

zbiorowej do wykonywania zadań zawodowych, 

− aktualizować swoją wiedzę i doskonalić swoje umiejętności zawodowe, 

− wprowadzać rozwiązania poprawiające warunki i jakość pracy, 

− określać warunki i organizację pracy zapewniające wymagany poziom ochrony zdrowia 

i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy,  a także zadania 

i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy w Polsce, 

− udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach 

zagrożenia zdrowia i życia; 

w zakresie kwalifikacjiPGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową: 

− posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu reklamy, 

− określać rolę i funkcje reklamy w różnych kontekstach, 

− zarządzać procesem tworzenia reklamy, 
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− współpracować w zespole tworzącym reklamę oraz zarządzać małymi zespołami, 

− wykazać się kreatywnością i otwartością na zmiany oraz przestrzegać zasad kultury i etyki 

w komunikacji z innymi osobami, 

− wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii w procesie powstawania reklamy, 

− opracować strategię komunikacji marki, 

− opracować plan kampanii reklamowej oraz zarządzać procesem jej realizacji, 

− wyciągać wnioski z badań reklamy i je prezentować, 

− sprzedać zleceniodawcy kampanię reklamową, 

− organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami prawa i zasadami ergonomii, określać 

zagrożenia występujące w środowisku pracy oraz skutki oddziaływania czynników 

szkodliwych na organizm człowieka, a także stosować środki techniczne i ochrony 

zbiorowej do wykonywania zadań zawodowych, 

− aktualizować swoją wiedzę i doskonalić swoje umiejętności zawodowe, 

− wprowadzać rozwiązania poprawiające warunki i jakość pracy, 

− stosować techniki kreatywne, przepisy prawa, normy etyczne, 

− zarządzać informacjami w procesie realizacji kampanii reklamowej, 

− planować i realizować badania reklamy, 

− określać warunki i organizację pracy zapewniające wymagany poziom ochrony zdrowia 

i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy, a także zadania 

i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy w Polsce, 

− udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach 

zagrożenia zdrowia i życia. 

CELE KIERUNKOWE ZAWODU 

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia 

określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik reklamy:  

1. przygotowywanie elementów strategii reklamowej, 

2. przygotowanie elementów kreacji reklamowej, 

3. produkcja reklamy, 

4. planowanie kampanii reklamowej, 

5. organizowanie sprzedaży reklamowej, 

6. realizowanie kampanii reklamowej, 

7. badanie przekazu reklamowego. 
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TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH symbol cyfrowy zawodu 311513 

• MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych  

• MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 

Do głównych zadań zawodowych technika pojazdów samochodowych można zaliczyć 

m.in.: 

− organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska, 

− przyjmowanie pojazdów samochodowych do obsługi i naprawy, 

− ocenianie stanu technicznego pojazdów i ustalanie przyczyn niesprawności oraz 

sposobów napraw, 

− wyszukiwanie usterek za pomocą specjalistycznego sprzętu, 

− demontaż i montaż części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz ich 

weryfikacja, 

− wykonywanie napraw układów, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, 

− dobór oraz zastosowanie odpowiednich części zamiennych oraz materiałów 

eksploatacyjnych, 

− zabezpieczanie i segregacja zużytych części oraz materiałów eksploatacyjnych 

przeznaczonych do utylizacji, 

− przeprowadzanie rozruchu oraz prób działania pojazdów samochodowych po naprawie, 

− sprawdzanie poprawności działania wszelkich mechanizmów oraz elektrycznych 

i elektronicznych urządzeń kontrolnych i pomocniczych, 

− przeprowadzanie kontroli jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych, 

− wykonywanie rozliczeń kosztów usług w zakresie diagnostyki, obsługi, naprawy 

i konserwacji pojazdów samochodowych, 

− prowadzenie dokumentacji wykonanych napraw, 

− diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych, 

− obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych, 

− organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych, 

− przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych, 

− sporządzanie dokumentacji obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, 

− sporządzanie kosztorysu obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, 

− kontrolowanie poprawności wykonania obsługi i naprawy, 
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− nadzorowanie obsługi codziennej i konserwacji maszyn oraz urządzeń stosowanych do 

obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, 

− ocenianie stanu technicznego układów i zespołów pojazdów samochodowych, 

− weryfikowanie tanu technicznego pojazdu samochodowego podczas okresowego 

badania technicznego pojazdu samochodowego, 

− prowadzenie ewidencji przeprowadzonych badań technicznych pojazdów 

samochodowych, 

− posługiwanie się dokumentacją techniczną pojazdów samochodowych, 

− stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań 

zawodowych. 

Dodatkowe zadania zawodowe:  

− podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie serwisowania 

i naprawy pojazdów samochodowych; 

− organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych. 

CELE KIERUNKOWE ZAWODU 

 MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych: 

1. wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach 

samochodowych; 

2. diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów 

samochodowych; 

3. wykonywania napraw pojazdów samochodowych. 

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych: 

1. diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych, 

2. obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych, 

3. organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych, 

przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych 
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MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH symbol cyfrowy zawodu 723103 

• MOT. 05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 

Do głównych zadań zawodowych mechanika pojazdów samochodowych można zaliczyć 

m.in.: 

− organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska, 

− przyjmowanie pojazdów samochodowych do obsługi i naprawy, 

− ocenianie stanu technicznego pojazdów i ustalanie przyczyn niesprawności oraz 

sposobów napraw, 

− wyszukiwanie usterek za pomocą specjalistycznego sprzętu, 

− demontaż i montaż części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz ich 

weryfikacja, 

− wykonywanie napraw układów, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, 

− dobór oraz zastosowanie odpowiednich części zamiennych oraz materiałów 

eksploatacyjnych, 

− zabezpieczanie i segregacja zużytych części oraz materiałów eksploatacyjnych 

przeznaczonych do utylizacji, 

− przeprowadzanie rozruchu oraz prób działania pojazdów samochodowych po naprawie, 

− sprawdzanie poprawności działania wszelkich mechanizmów oraz elektrycznych 

i elektronicznych urządzeń kontrolnych i pomocniczych, 

− przeprowadzanie kontroli jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych, 

− wykonywanie rozliczeń kosztów usług w zakresie diagnostyki, obsługi, naprawy 

i konserwacji pojazdów samochodowych, 

− prowadzenie dokumentacji wykonanych napraw, 

− posługiwanie się dokumentacją techniczną pojazdów samochodowych, 

− stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań 

zawodowych. 

CELE KIERUNKOWE ZAWODU 

1. wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach 

samochodowych; 

2. diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów 

samochodowych; 

3. wykonywania napraw pojazdów samochodowych 
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KUCHARZ symbol cyfrowy zawodu 512001 

• HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań 

Uczeń kształcący się w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania 

zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań: 

− oceniania jakości produktów; 

− przechowywania żywności; 

− obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy; 

− obsługi sprzętu gastronomicznego; 

− przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów; 

− wydawania dań. 

CELE KIERUNKOWE ZAWODU 

Do podstawowych celów kierunkowych zawodu należą przede wszystkim: 

1. organizowanie, porządkowanie i utrzymywanie w stałej czystości stanowiska pracy 

zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej, 

2. sporządzanie potraw i napojów zgodnie z prawem żywnościowym i systemami 

zarządzania jakością, 

3. posługiwanie się narzędziami, sprzętem i urządzeniami w produkcji gastronomicznej, 

ekspedycji potraw i napojów, 

4. przestrzeganie zasad etyki zawodowej, 

5. kreatywność podczas wykonywania zadań. 
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FRYZJER symbol cyfrowy zawodu 514101  

• FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI FRK.01. WYKONYWANIE 

USŁUG FRYZJERSKICH: 

− Wykonywanie pielęgnacji włosów i skóry głowy. 

− Wykonywanie nietrwałego i trwałego odkształcania włosów. 

− Wykonywanie strzyżenia włosów i formowania zarostu. 

− Wykonywanie zmiany koloru włosów. 

− Wykonywanie stylizacji fryzur. 

 

CELE KIERUNKOWE ZAWODU 

1. przeprowadzanie rozmowy konsultacyjnej z klientem dotyczącej zakresu usługi,  

2. określanie wyglądu klienta, jego cech indywidualnych oraz anatomii i fizjologii włosów 

i skóry głowy, 

3. przygotowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami sanitarnymi, bhp, ppoż. 

i zasadami ergonomii,  

4. określanie zastosowania narzędzi, przyborów, aparatów i bielizny fryzjerskiej do 

poszczególnych zabiegów,  

5. stosowanie sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, 

6. stosowanie środków ochrony indywidualnej, 

7. określanie przeciwwskazań do wykonywania zabiegów fryzjerskich, 

8. określanie działania i zastosowania preparatów chemicznych stosowanych podczas 

zabiegów, 

9. posługiwanie się właściwą terminologią zawodową, 

10. rozróżnianie i stosowanie podczas zabiegów metod, technik i sposobów pracy, 

11. określanie zabiegów zgodnie z technologią wykonania:  

− pielęgnacji włosów; 

− nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzur; 

− trwałego odkształcania włosów; 

− strzyżenia damskiego i męskiego; 

− formowania zarostu męskiego; 

− zmiany koloru włosów. 

12. wykorzystywanie włosów dodanych we fryzurach, 
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13. wykonywanie zabiegów fryzjerskich zgodnie z przebiegiem technologicznym, 

14. korygowanie ewentualnie popełnionych błędów technologicznych, 

15. przeprowadzanie dekontaminacji sprzętu i stanowiska pracy, 

16. stosowanie zasad kultury, etyki zawodowej i komunikacji interpersonalnej w relacjach 

z klientem, 

17. stosowanie technik radzenia sobie ze stresem, 

18. wykazywanie się kreatywnością i otwartością na zmiany oraz nowości zawodowe, 

19. udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia zgodnie 

z procedurami, 

20. rozróżnianie organów państwowych sprawujących nadzór nad warunkami pracy. 
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MAGAZYNIER - LOGISTYK symbol cyfrowy zawodu 432106 

• SPL.01. Obsługa magazynów 

Magazynier – logistyk, to osoba, która wykonuje swoją pracę głównie w magazynie 

przemysłowym lub handlowym. Do jego głównych zadań zalicza się m.in.: 

− organizowanie pracy swojej i osób podległych zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi oraz zasadami ergonomii pracy, 

− planowanie i sterowanie zapasami magazynowymi, 

− wprowadzanie ulepszeń w systemie magazynowania, 

− przyjmowanie towarów do magazynu, 

− odbiór jakościowy i ilościowy przyjmowanego towaru, 

− przechowywanie i składowanie towaru, 

− kompletowanie towaru oraz jego rozsyłka, 

− posługiwanie się obowiązującą dokumentacją magazynową, instrukcjami i normami, 

− obsługa systemów informacyjnych, 

− przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji, 

− konserwacja urządzeń i przyrządów magazynowych, 

− gospodarowanie opakowaniami, 

− współpraca z klientami i dostawcami, 

− kontrola pracy pracowników podległych, 

− ciągłe monitorowanie zapasów magazynowych 

W wyniku realizacji programu uczeń w zawodzie magazynier – logistyk potrafi: 

− planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w łańcuchach 

dostaw, 

− zarządzać zapasami i przestrzenią magazynową, 

− tworzyć plany dostaw,  

− wykorzystywać nowoczesne programy informatyczne przy realizacji zadań 

zawodowych w przedsiębiorstwie logistycznym, 

− planować procesy przechowywania i transportowania towarów i materiałów, prowadzić 

dokumentację magazynową, 

− planować, organizować i dokumentować procesy transportowe i obliczać koszty 

dostawy i magazynowania towarów,  

− ustalać ceny za usługi transportowe,  
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− prowadzić rozliczenia z klientami krajowymi i zagranicznymi, 

− stosować międzynarodowe standardy identyfikacji, monitorowania i rejestrowania 

ładunków oraz wymiany danych, 

− zarządzać gospodarką odpadami, 

− stosować zasady odpowiedzialności zawodowej, 

− optymalizować działalność przedsiębiorstwa logistycznego, 

− posługiwać się językiem obcym w branży logistycznej, 

− przestrzegać zasad kultury i etyki, 

− organizować pracę zespołu w przedsiębiorstwie logistycznym, 

− wykonywać zadania zawodowe z wykorzystaniem technologii informacyjnej  

CELE KIERUNKOWE ZAWODU: 

W zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów: 

1. przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu; 

2. monitorowania poziomu i stanu zapasów; 

3. obsługiwania programów magazynowych; 

4. prowadzenia dokumentacji magazynowej; 

5. monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych;  


