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Załącznik nr 1 B
PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIKUM INFORMATYCZNO-EKONOMICZNE NR 9
1. Informacje ogólne:
Podczas dwóch lat tj. w klasie II i III/lub III i IV technikum uczniowie odbywają praktykę zawodową, trwającą 2 * 4
tygodnie (5 dni w tygodniu), 2* 140 godzin. Uczniowie otrzymują dzienniczek praktyk podzielony na kolejne dni,
gdzie wpisują opanowywane przez siebie umiejętności. W pierwszym dniu praktyki każdy uczeń zostaje przeszkolony
w zakresie przepisów BHP, ten fakt zostaje odnotowany w dzienniczku praktyk. Na końcu dzienniczka
w odpowiednim miejscu opiekun praktyk opiniuje ucznia oraz wystawia ocenę końcową.
Stanowisko/-a pracy: pracownik biurowy, pracownik księgowości, pracownik sekretariatu
Łączna liczba godzin: 140 + 140
2. Cel główny praktyki zawodowej
Podniesienie poziomu umiejętności i kwalifikacji zawodowych stażystów dotyczących zagadnień ekonomicznych z
zakresu: rachunkowości, ekonomiki, marketingu, prawa, ekonomii, przedsiębiorczości, obsługi programów
finansowo-księgowych.
Weryfikacja wiedzy teoretycznej poprzez uczestnictwo w praktykach.
Wzrost kompetencji zawodowych poprzez poszerzenie wiedzy teoretycznej o wiedzę praktyczną oraz możliwość
aktualizowania swojej wiedzy przez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy.
3. Cele/umiejętności szczegółowe/kompetencje, które uzyska praktykant
Praktykant w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:










scharakteryzowania struktury organizacyjnej firmy,
rozróżnienia rodzajów działalności prowadzonej w firmie,
poznania działalności marketingowej firmy,
zorganizowania własnego stanowiska pracy,
planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
obliczania podatków,
prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
prowadzenia rachunkowości,
wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą.

4. Ramowy rozkład tematyczny praktyki:
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Organizacja praktyki zawodowej:






8h

Poznaje strukturę organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa,
Poznaje i przestrzega przepisy BHP i przeciwpożarowe podczas wykonywania
powierzonych zadań zawodowych,
Przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane
z wykonywaniem zadań zawodowych
Zna zasady dotyczące ergonomii stanowiska pracy, ochrony środowiska i ochrony
przeciwpożarowej,
Poznaje hierarchię służbową na określonym stanowisku pracy, zapoznaje się z
obiegiem dokumentacji na stanowisku pracy, w przedsiębiorstwie.

Czynności administracyjno – biurowe:






16h

Obsługuje sprzęt i urządzenia biurowe wykorzystywane w przedsiębiorstwie.
Korzysta z programów komputerowych, które mają zastosowanie w pracy
sekretariatu.
Uczestniczy w przygotowywaniu standardowych form korespondencji służbowej.
Obserwuje prace związane z przygotowaniem spotkań, narad, podróży służbowych.
Poznaje sposoby rejestrowania, gromadzenia i przechowywania dokumentów.

Czynności związane z zaopatrzeniem i zbytem:











30h

Obserwuje i analizuje współpracę firmy z kontrahentami i przedsiębiorstwami z
branży oraz z innymi podmiotami współpracującymi z przedsiębiorstwem.
Obserwuje negocjacje warunków porozumień w zakresie dostaw surowców i
materiałów, stosuje strategie marketingowe,
Zapoznaje się z zakresem spraw związanych z zaopatrzeniem w surowce i materiały,
Zapoznaje się z zakresem spraw związanych ze sprzedażą wyrobów gotowych,
Sporządza dokumenty związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami
gotowymi oraz środkami pieniężnymi,
Zapoznaje się z rodzajami zapasów w celu zachowania ciągłości produkcji i sprzedaży
oraz poznaje stosowane w przedsiębiorstwie wskaźniki rotacji zapasów,
Zapoznaje się ze stosowanymi w firmie metodami kalkulacji cen sprzedaży,
Zapoznaje się z programami komputerowymi,
Rozróżnia i sporządza dokumenty związane z zaopatrzeniem,
Rozróżnia i sporządza dokumenty handlowe.
8h

Czynności związane z marketingiem:





Zapoznaje się z metodami i zakresem gromadzonych przez przedsiębiorstwo
informacji o rynku,
Analizuje stosowane przez firmę strategie marketingowe,
Zapoznaje się z organizacją pracy w komórce marketingu oraz aktualnie
prowadzonymi działaniami promocyjnymi,
Analizuje efekty przykładowej kampanii marketingowej /działań promocyjnych.
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Czynności związane z kadrami i płacami:









24h

Zapoznaje się z istniejącymi w firmie regulaminami dotyczącymi pracowników, np.
regulaminem pracy, wynagradzania, oceny pracownika itp.,
Zapoznaje się i uczestniczy w sporządzaniu dokumentów związanych z nawiązaniem
stosunku pracy, zatrudnieniem pracownika i rozwiązaniu stosunku pracy,
Uczestniczy w obliczaniu przykładowego wynagrodzenia według różnych systemów
płac i z tytułu różnych umów z wykorzystaniem programu komputerowego
stosowanego w firmie,
Uczestniczy w sporządzaniu przykładowej listy płac,
Analizuje i sporządza deklaracje z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz
deklaracje i zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób
fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń,
Zapoznaje się, oblicza i interpretuje wskaźniki dotyczące zatrudnienia np. wskaźnik
fluktuacji, absencji, itp.

Czynności finansowo – księgowe:






















52h

Zapoznaje się z organizacją i zadaniami działu finansowo-księgowego,
Zapoznaje się z obiegiem dokumentów i systemem ewidencji księgowej,
Zapoznaje się z zakresem i możliwościami wykorzystania programów finansowoksięgowych w dziale finansowo-księgowym, • Dokonuje ewidencji prostych operacji
gospodarczych,
Zapoznaje się z Zakładowym Planem Kont,
Obserwuje rozliczenia z kontrahentami, instytucjami finansowymi oraz budżetem,
Rozróżnia i sporządza dokumenty dotyczące rozliczeń z kontrahentami, instytucjami
finansowymi oraz budżetem,
Zapoznaje się z zasadami ewidencji i rozliczania kosztów,
Uczestniczy w obliczeniach amortyzacji, zużycia materiałów, cen i marż,
Zapoznaje się z metodą ustalania wyniku finansowego oraz kierunkami jego
podziału
Zapoznaje się ze sprawozdawczością sporządzaną w przedsiębiorstwie,
Obserwuje, w jaki sposób jednostka gromadzi i opracowuje informacje realizacji
zadań poszczególnych działów, niezbędne do analizy ekonomicznej i
sprawozdawczości,
Uczestniczy w analizie ekonomicznej jednostki,
Przeprowadza proste analizy ekonomiczne i dokonuje oceny procesów
gospodarczych,
Obserwuje wykorzystanie wyników analizy ekonomicznej w
o zarządzaniu,
Zapoznaje się z zasadami finansowania przedsiębiorstwa, zgłaszania potrzeb
kredytowych do banku, warunkami otrzymania kredytu, czynnościami
ubezpieczeniowymi.
Sporządza przykładową dokumentację kredytową: wniosek i umowę kredytową,
Zapoznaje się z dokumentacją inwentaryzacji dokonywanej w przedsiębiorstwie,
Uczestniczy w inwentaryzacji przeprowadzanej w firmie.

Podsumowanie i ocena zaangażowania uczniów w wykonywane prace w czasie
odbywania stażu – zaliczenie stażu:
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Rozmowa opiekuna stażu ze stażystą /stażystami podsumowująca staż.
Przygotowanie dzienniczków i pozostałej dokumentacji do zaliczenia stażu.
Wskazówki na przyszłość.
Razem

140h

5. Środki dydaktyczne/ wyposażenie stanowiska pracy
Stanowisko szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, materiały i dokumentację techniczną,
uwzględniające wymagania bezpieczeństwa pracy: m.in. komputer z programami finansowo – księgowymi,
urządzenia biurowe, formularze, druki, dokumenty, Struktura organizacyjna jednostki, Instrukcja obiegu
dokumentów jednostki organizacyjnej, Polityka (zasady) rachunkowości.
6. Zalecane metody dydaktyczne:
Dominująca metodą kształcenia powinna być metoda praktyczna.
7. Formy organizacyjne:
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach i indywidualnie.
8. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia:
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru
oraz testu praktycznego w trakcie realizacji efektów kształcenia. Ponadto niezbędnym elementem jest zastosowanie
przynajmniej jednego projektu. Stosowane przez nauczyciela ocenianie powinno korzystać z zasad występujących
w ocenianiu kształtującym, ma bowiem być dla ucznia informacją zwrotną, która pomaga mu się uczyć, informuje
o tym, co już potrafi robić dobrze, co ma poprawić i daje wskazówkę jak dalej pracować.
9. Formy indywidualizacji pracy uczniów:
Dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb i możliwości ucznia. W zakresie organizacji
pracy można zastosować instrukcje do zadań, podawanie dodatkowych zaleceń, instrukcji do pracy indywidualnej,
udzielanie konsultacji indywidualnych. W pracy grupowej należy zwracać uwagę na taki podział zadań między
członków zespołu, by każdy wykonywał tę część zadania, której podoła, jeśli charakter zadania to umożliwia.
Uczniom szczególnie zdolnym i posiadającym określone zainteresowania zawodowe należy zaplanować zadania
o większym stopniu złożoności, proponować samodzielne poszerzanie wiedzy, studiowanie dodatkowej literatury.

Uwagi o realizacji

•
•

praktyka zawodowa powinna odbywać się w instytucjach i firmach zajmujących się ekonomią,
księgowością.
uczniowie powinni mieć możliwość pracy na oprogramowaniu wykorzystywanym w firmie.
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•
•
•
•
•
•

10.

1.
2.
3.
4.

5.

plan i organizację zajęć do zrealizowania w ramach praktyki należy dostosować do możliwości danej firmy,
mając na uwadze realizację założonych w programie celów kształcenia.
przewidziana programem nauczania praktyka zawodowa powinna odbywać się na stanowiskach, na
których w przyszłości będzie pracował technik ekonomista.
praktyka powinna stwarzać możliwość poznania praktycznych zastosowań oprogramowania księgowokadrowego.
przed rozpoczęciem praktyki, pełnomocnik dyrektora szkoły ds organizacji promocji szkoły w środowisku i
nadzoru nad realizacją praktyk zawodowych oraz przedstawiciel firmy powinni wspólnie opracować
harmonogram praktyki.
przed przystąpieniem do zajęć uczeń powinien poznać obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny
pracy.
uczniowie odbywający praktykę zawodową zobowiązani są do prowadzenia dzienniczka praktyk, w
którym odnotowują tematy prac i opisy wykonywanych czynności. Zapisy powinny być sprawdzane i
potwierdzane przez osobę prowadzącą praktykę zawodową. Praktykę uczniowie mogą odbywać we
wskazanych przez szkołę firmach lub firmach zaproponowanych przez uczniów, o ile firma spełnia warunki
do prowadzenia praktyk uczniowskich.
Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu
praktyki, na podstawie określonych kryteriów.
Kryteria oceniania powinny dotyczyć poziomu oraz zakresu opanowania przez uczniów umiejętności
wynikających ze szczegółowych celów kształcenia.
Ze względu na charakter zajęć w procesie oceniania dominować będzie obserwacja pracy uczniów oraz
ocena efektów tej pracy.
Dokonując oceny pracy uczniów należy uwzględnić:
a.
przestrzeganie dyscypliny pracy,
b.
organizację pracy,
c.
samodzielność podczas wykonywania pracy,
d.
jakość wykonywanej pracy,
e.
postawę zawodową.
Po zakończeniu realizacji programu praktyki, osoba prowadząca praktykę powinna wpisać w dzienniczku
praktyk opinię o pracy ucznia oraz wystawić ocenę końcową.
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