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4– letnie TECHNIKUM W ZAWODZIE - TECHNIK HANDLOWIEC
w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W DYNOWIE
1. Technik handlowiec:
Technik handlowiec to zawód atrakcyjny, popularny i jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów
na rynku pracy o czym świadczą liczne oferty pracy, które pojawiają się dla przedstawicieli tego
zawodu. Zawód handlowca przeznaczony jest dla osób komunikatywnych, lubiących kontakt z ludźmi,
operatywnych, posiadających zdolności organizatorskie, gotowych do działania, otwartych na
innowacje organizacyjno-techniczne i technologiczne.
Technikum kształcące w zawodzie technik handlowiec to szkoła, którą wybierają uczniowie o
zainteresowaniach związanych z handlem i marketingiem. Przygotowuje ona do wejścia na rynek
pracy, jak również umożliwia dalszą naukę na studiach. Uczeń jest przygotowany do zdawania
egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Równolegle z kształceniem ogólnokształcącym, w ramach nauki uczniowie zdobywają szeroką
wiedzę z zakresu organizacji i techniki sprzedaży, towaroznawstwa, technik informatycznych, obsługi
klientów, rachunkowości, marketingu czy sprzedaży w działalności handlowej. Ciekawym elementem
w procesie kształcenia są również praktyki zawodowe.
Absolwenci szkoły przygotowani są do pracy w działach handlowych firm oraz instytucjach
zajmujących się promocją, reklamą i marketingiem. Absolwent przygotowany jest również do
zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży handlowo-usługowej.
2. Informacje dodatkowe:
a) Innowacja pedagogiczna: obsługa ruchu turystycznego
Technikum z innowacją pedagogiczną jest szkołą, która daje możliwość uzyskania świadectwa
maturalnego i dyplomu zawodowego technika handlowca oraz daje przygotowanie do kontynuowania
nauki na studiach wyższych w zakresie ekonomii, rachunkowości, marketingu. Po szkole z innowacją
pedagogiczną można kontynuować także naukę na dowolnym kierunku i typie studiów, w szkole
policealnej lub podjąć pracę zawodową.
Innowacja realizowana jest we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w
Rzeszowie. Uczniowie uczestniczą w wykładach prowadzonych przez wykładowców WSIiZ w
Rzeszowie, organizowanych w szkole. Biorą udział w wyjazdach studyjnych i lekcjach w terenie.
Odwiedzają instytucje finansowe i poznają zasady funkcjonowania dużych sieci handlowych.
b) Projekty :
- „Komunikacja interpersonalna ucznia w praktyce zawodowej”
- „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych” w ramach którego uczniowie mają możliwość:
 ukończenia kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe:
o kurs obsługi kas fiskalnych
o obsługa ruchu turystycznego - agroturystyka
o kurs obsługi wózków widłowych
 udziału w wyjazdach studyjnych do wyższych uczelni i zakładów pracy.
 udziału w płatnych stażach zawodowych w firmach branży handlowo-usługowej.
c) Współpraca:
- Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
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3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
a) Kwalifikacja 1:
- AU.20. Prowadzenie sprzedaży - egzamin pod koniec II sem. kl. III
b) Kwalifikacja 2:
- AU.25. Prowadzenie działalności handlowej - egzamin pod koniec I sem. kl. IV
4. Sylwetka absolwenta:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec po ukończeniu szkoły jest
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do
sprzedaży;
 wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna
sprzedaży;
 prowadzenia działań reklamowych
i marketingowych;
 organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
 zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.
.
5. Technik handlowiec znajdzie zatrudnienie w:







małych i dużych firmach handlowych,
sklepach i hipermarketach,
firmach produkcyjnych i usługowych,
jako przedstawiciel handlowy firmy, dystrybutor, kierownik działów sprzedaży,
jako specjalista od marketingu, reklamy czy księgowości,
oraz może prowadzić własną działalność gospodarczą.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Nowoczesna baza dydaktyczna pozwala na to, aby praktyczne przygotowanie uczniów do zawodu
było jak najlepsze. Posiadamy bogate zaplecze dydaktyczne, które wykorzystujemy na zajęciach
teoretycznych oraz praktycznych. Wyposażenie pracowni przedstawia się następująco:
Pracownia handlowa A001
 projektor multimedialny
 drukarka
 drukarka etykiet
 komputery stacjonarne (edytor tekstu,
arkusz kalkulacyjny, word, program
komputerowy do zarządzania firmą i
gospodarką magazynową Insert Subiekt
GT)
 czytniki kodów kreskowych
 kasy fiskalne
 metkownice
 wagi
 regały do przechowywania towarów
 wózki sklepowe i koszyki sklepowe
 lada sklepowa
 asortyment uzupełniający (zawieszki
cenowe, podręczne akcesoria biurowe i kalkulatory, fartuchy).
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