
Wyciąg z program nauczania  

  dla zawodu technik handlowiec 522305/2019 

  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:  

a) zakresie kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży: 

 wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i 
sprzedaży, 

 przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży; 

II. Czas trwania  praktyki zawodowej: 
Kl. II – 4 tygodnie 
 
III. Miejsce odbywania praktyk  zawodowych -  sklepy, hurtownie, 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  

 przygotowywanie towarów do sprzedaży, 

 przechowywanie towarów w optymalnych warunkach, 

 zabezpieczanie mienia placówki handlowej przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą, 

  obsługę klientów na stanowisku kasowym, w tym z wykorzystaniem kasy fiskalnej, 

 obsługa klientów i kontrahentów placówki handlowej, 

 rejestrowanie sprzedaż przy pomocy urządzeń fiskalnych, 

 rozliczanie transakcji handlowych, 

 sporządzanie dokumentacji handlowej, 

 realizowanie zamówienia klienta, 

 przygotowanie i prezentowanie oferty handlowej zgodnie z zasadami marketingu, 

 prowadzenie rozmowy sprzedażowej zgodnie z zasadami skutecznej komunikacji, 

 przyjmowanie reklamacji i przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego, 

 przeprowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury oraz ustalenie różnic 

inwentaryzacyjnych, 

 obsługa urządzeń technicznych wspomagających sprzedaż towarów, 

 przestrzeganie zasad kultury i etyki w procesie sprzedaży towarów, 

 przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska oraz wymagań ergonomii w środowisku pracy. 

 
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. 

 
 
 


