
TECHNIK HANDLOWIEC 522305 

Kl. II - 4 tygodnie - 160 godz. 

 L.p. Czynności  wykonywane przez uczniów na praktyce zawodowej Liczba  dni 

1. Przyjmowanie i dokumentowanie dostaw towarów. 

Sporządzanie dokumentów dotyczących dostaw towarów. 

1 

2. 

3. 

Normy towarowe oraz normy jakości związane z przechowywaniem i konserwacją 

towarów. 

Magazynowanie towarów. 

Przechowywanie towarów. 

Oznakowanie towarów i opakowań. 

2 

4. Oferta handlowa przedsiębiorstwa handlowego. 1 

5. 6. 7. Obliczanie cen towarów. 3 

8. Prezentowanie towarów. 1 

9. 

10. 

11. 

Obsługa klientów. 

Rozmowa sprzedażowa. 

Realizacja zamówień. 

Pakowanie towarów. 

1 

1 

1 

12. Znaki towarowe i znaki jakości. 1 

13. 14. Zasady obsługi i eksploatacji urządzeń technicznych stosowanych na stanowisku 

do przyjmowania dostaw i magazynowania towarów. 
2 

15. Formy transportu w przedsiębiorstwie handlowym. 1 

16. Racjonalna gospodarka opakowaniami w przedsiębiorstwie handlowym. 1 

17. 18. Dokumenty potwierdzające sprzedaż. 2 

19. Postępowanie reklamacyjne w przedsiębiorstwie handlowym. 1 

20. Metody analizy ekonomicznej stosowane w przedsiębiorstwie handlowym. 1 

RAZEM 20 dni 

160 godz. 

  

Kryteria oceny 

Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest sprawdzanie i ocena osiągnięć szkolnych ucznia. Ocenianie 

powinno uświadamiać uczniowi poziom jego osiągnięć w stosunku do wymagań edukacyjnych oraz wdrażać 

do samooceny. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno być realizowane za pomocą ustnych, 

pisemnych oraz praktycznych sprawdzianów jak również obserwacji pracy ucznia. Czynności te wymagają 

od nauczyciela opracowania narzędzi pomiaru dydaktycznego. 

Oceny efektów kształcenia dokonuje zakładowy opiekun praktyk zawodowych w miejscu jej odbywania. 

Kryteria oceny powinny uwzględniać: 

 pracowitość, 

 punktualność, 

 etykę zawodową, 

 kulturę osobistą, 

 rzetelność w wykonywaniu zleconych zadań, 

 wykorzystanie wiadomości i umiejętności uzyskanych w szkole, 

 systematyczność zapisów w dzienniczku praktyk zawodowych lub w ich odpowiedniku. 



Sprawdzenie efektów kształcenia może się odbywać na podstawie: prac wykonanych przez praktykantów np.: 

sporządzonych dokumentów, wydruków prac wykonanych w programie finansowo – księgowym, obserwacji 

pracy wykonywanej przez praktykantów i testów praktycznych. 

Ocena końcowa powinna być zapisana w dokumencie wskazanym przez szkołę np. w dzienniczku praktyk 

zawodowych . 

Metody sprawdzania osiągnięć 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie podczas realizacji programu 

praktyki zawodowej na podstawie ustalonych kryteriów. 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów powinno dostarczyć informacji o zakresie i stopniu 

realizacji szczegółowych celów określonych w programie przedmiotu. Systematyczne ocenianie motywuje 

ucznia do pracy i daje mu satysfakcję z osiągniętych wyników. 

Umiejętności praktyczne nabyte przez uczniów powinny być sprawdzane w trakcie obserwacji pracy podczas 

wykonywania zadań. Należy zwrócić uwagę na samodzielne i sprawne wyszukiwanie podstaw prawnych 

funkcjonowania jednostki organizacyjnej, analizowanie jej struktury oraz organizowanie stanowiska pracy z 

uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i wymagań 

ergonomii. Uczeń powinien poprawnie redagować pisma i sporządzać dokumentację dotyczącą 

funkcjonowania jednostki. 

organizacyjnej oraz analizować dokumenty sprawozdawcze. Szczególną uwagę należy zwrócić na sprawne 

posługiwanie się środkami technicznymi i użytkowymi oraz specjalistycznymi programami komputerowymi. 

Oceny wykonywanych przez uczniów podczas praktyki zawodowej zadań dokonuje: kierownik praktycznej 

nauki zawodu lub nauczyciel uczący przedmiotów zawodowych w danym zawodzie. Zakładowy opiekun 

praktyki, na podstawie obserwacji, rozmowy z pracownikami bezpośrednio nadzorującymi ich pracę w 

poszczególnych komórkach organizacyjnych, a także rzetelności prowadzenia dzienniczka praktyki sporządza 

opinię o osiągnięciach edukacyjnych ucznia. 


