
 

 

Wyciąg z program nauczania  

  dla zawodu technik ekonomista 331403/2017  

  w ZSEiO nr 6 w Łomży  

 
PROGRAM, PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

Zawód: technik ekonomista 331403 
 
I. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do 
wykonywania następujących zadań zawodowych:  

1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej; 
2) obliczania podatków; 
3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych; 
4) prowadzenia rachunkowości; 
5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą. 

II. Czas trwania  praktyki zawodowej: 
Kl. II – 3 tygodnie 
 
III. Miejsce odbywania praktyk  zawodowych -  w  dziale:  zaopatrzenia, zbytu  i rozliczeń 
podatkowych oraz dodatkowo w dziale kadr. 
 
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  

 Struktura organizacyjna jednostki. 

 Forma prawna jednostki organizacyjnej  i regulaminy wewnętrzne. 

  Mechanizm obiegu dokumentów w jednostce  organizacyjnej. 

 Formy i techniki zaopatrzenia. 

 Dokumentacja gospodarki magazynowej. 

 Dokumentacja zakupu i sprzedaży. 

 Dokumentacja środków pieniężnych. 

 Dokumentacja pracownicza. 

 Działania marketingowe. 

 Współpraca jednostki organizacyjnej    z otoczeniem. 

 Rozliczenia z instytucjami publicznoprawnymi 

  Obsługa programów komputerowych sprzedażowo – magazynowych oraz do prowadzenia spraw 
kadrowo płacowych. 

 
 

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 ekonomista 331403 

 

I. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do 
wykonywania następujących zadań zawodowych:  

1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej; 
2) obliczania podatków; 
3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych; 
4) prowadzenia rachunkowości; 
5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą. 

 
II. Czas trwania  praktyki zawodowej: 
Kl. III – 3 tygodnie 
 
III. Miejsce odbywania praktyk  zawodowych – dział księgowości , biuro rachunkowe. 
 
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  

 Struktura organizacyjna działu głównego księgowego. 

 Kryteria podziału prac księgowych. 

 Zakres obowiązków pracowników działu księgowości. 

 Zasady (polityka) rachunkowości jednostki organizacyjnej. 

 Tworzenie i obieg dokumentacji księgowej. 

 Archiwizowanie dokumentacji księgowej. 

  Ewidencja komputerowa. 

 Formy rozliczeń z kontrahentami jednostki organizacyjnej. 

 System komunikowania się z bankiem (Home Banking). 

 Zadania działu inwentaryzacji. 

 Obsługa programów komputerowych finansowo – księgowych. 
 
 

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. 
 
 


