
  Wyciąg z program nauczania  

  dla zawodu technik obsługi turystycznej 422103/2017 

  w ZSEiO nr 6 w Łomży  

 
 

Program praktyki zawodowej 
Zawód: technik obsługi turystycznej 422103 

 
I. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany 
do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
1) organizowania działalności turystycznej; 
2) organizowania imprez i usług turystycznych; 
3) obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych; 
4) rozliczania imprez i usług turystycznych. 

 
II. Czas trwania  praktyki zawodowej: 
kl. II – 4 tygodnie 
 
III. Miejsce odbywania praktyk  zawodowych -   biurach podróży, punktach informacji turystycznej 
oraz innych podmiotach świadczących usługi turystyczne. 

 
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  

 planowanie i  kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych, 

 rezerwacja imprez i usług turystycznych, 

 realizacja imprez usług turystycznych, 

 obsługa klienta w zakresie realizacji imprezy turystycznej, 

 wykorzystywania w  praktyce programów komputerowych stosowanych w biurze podróży oraz 
komputerowych systemów informacji i rezerwacji . 

 
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. 
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Program praktyki zawodowej 
Zawód: technik obsługi turystycznej 422103 

 
I. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany 
do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
1) organizowania działalności turystycznej; 
2) organizowania imprez i usług turystycznych; 
3) obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych; 
4) rozliczania imprez i usług turystycznych. 

 
II. Czas trwania  praktyki zawodowej: 
kl. III – 4 tygodnie 
 
III. Miejsce odbywania praktyk  zawodowych -   biurach podróży, punktach informacji turystycznej 
oraz innych podmiotach świadczących usługi turystyczne. 

 
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  

 Prowadzenie  sprzedaży produktów własnych biura podróży oraz produktów innych podmiotów 
rynku turystycznego, 

  prowadzenie dokumentacji stosownej do etapu sprzedaży, 

  rozliczanie  prowadzonej działalności gospodarczej, 

 obsługa klienta w zakresie sprzedaży oferty turystycznej, 

 gromadzenie, przetwarzanie, aktualizowanie i  udostępnianie  bazy danych  informacji 
turystycznej, 

  wykorzystywanie źródeł informacji turystycznej w celu udzielania informacji turystycznej, 

  opracowywanie materiałów promocyjnych wykorzystywanych w działalności turystycznej, 

 wykorzystywania w  praktyce programów komputerowych stosowanych w biurze podróży oraz 
komputerowych systemów informacji i rezerwacji . 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

 


