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Maria Krogulec - Sobowiec 

Imię i nazwisko autora:  

Scenariusz nr 1 zajęć z nauczycielami 

Temat zajęć:. Miejsce promocji regionu świętokrzyskiego w nowoczesnym kształceniu 

zawodowym w powiecie kieleckim 

Wprowadzenie  

Szkolnictwo zawodowe od września 2012r. czeka reforma programowa. Bardzo ważne jest, aby 

szkoły zawodowe przygotowały ofertę kształcenia z uwzględnieniem nowego rozporządzenia MEN 

z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego biorąc również 

pod uwagę uwarunkowania lokalnego rynku pracy (w tym także promocję regionu 

świętokrzyskiego). Scenariusz ten pomoże nauczycielom szkół zawodowych powiatu kieleckiego w 

zaplanowaniu kształcenia zawodowego z uwzględnieniem zawodów promujących region 

świętokrzyski takich jak: technik agrobiznesu, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej i 

nowego zawodu technik turystyki wiejskiej.  

Analizując nową podstawę programową kształcenia w zawodach nauczyciele zaproponują zajęcia w 

ramach przedmiotów zawodowych, które będą związane z promocją regionu świętokrzyskiego. 

Szkoła zawodowa, aby dobrze przygotować uczniów do aktywności zawodowej, musi 

współpracować z jej otoczeniem (samorządem lokalnym, firmami, bankami, innymi placówkami 

oświatowymi itp.). Dlatego też nauczyciele na tych zajęciach zaplanują współpracę swojej szkoły 

zawodowej z lokalnymi pracodawcami oraz innymi placówkami oświatowymi w ramach różnych 

przedsięwzięć edukacyjnych i lokalnych. 

Cele zajęć: 

Uczestnik szkolenia (nauczyciel): 
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 analizuje zawody, wg nowego rozporządzenia MEN w sprawie klasyfikacji zawodów, 

których wprowadzenie do szkół zawodowych może być wykorzystane jako promocja 

regionu, 

 planuje tematy zajęć w ramach przedmiotów szkolnych, które będą związane z promocją 

regionu świętokrzyskiego, 

 określa rodzaje przedsięwzięć szkoły zawodowej z otoczeniem (samorządem lokalnym, 

firmami, bankami, innymi placówkami oświatowymi itp.), 

 planuje współpracę swojej szkoły zawodowej z lokalnymi pracodawcami w ramach różnych 

przedsięwzięć edukacyjnych i lokalnych, 

 planuje współpracę swojej szkoły zawodowej ze szkołami podstawowymi i gimnazjami w 

regionie (powiecie, gminie). 

 prezentuje pracę zespołu 

Metody i formy pracy: 

 Wykład problemowy wspierany prezentacją multimedialną 

 Dyskusja dydaktyczna 

 Praca w małych grupach 

 Generowanie pomysłów typu burza mózgów 

Środki dydaktyczne 

 Załącznik 1. Podstawa programowa kształcenia w zawodach - technik agrobiznesu,  

 Załącznik 2. Podstawa programowa kształcenia w zawodach -technik hotelarstwa 

 Załącznik 3. Podstawa programowa kształcenia w zawodach – technik obsługi turystycznej 

 Załącznik 4. Podstawa programowa kształcenia w zawodach - technik turystyki wiejskiej 

 Załącznik 5. Realizacja zagadnień związanych z promocją regionu świętokrzyskiego 

poprzez efekty Podstawy programowej kształcenia w zawodach (część 1.) 

 Załącznik 6. Realizacja zagadnień związanych z promocją regionu świętokrzyskiego 

poprzez efekty Podstawy programowej kształcenia w zawodach (część 2.) 

 Załącznik 7. Lista sojuszników mojej szkoły i ich potencjalne wsparcie. 

 Plakat przedstawiający walizkę  i plakat przedstawiający kosz 
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 Prezentacja multimedialna 

 Rzutnik multimedialny 

 Flipchart, flamastry 

  samoprzylepne karteczki 

 

Czas zajęć: 2 x 45 min.  

 

Przebieg zajęć: 

Konsultant zapoznaje uczestników z celami zajęć i prezentuje zmiany czekające szkoły zawodowe 

od września 2012r. wykorzystując prezentację multimedialną. 

Od stycznia 2012r. weszło w życie nowe rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów, na 

mocy którego niektóre zawody znikły, inne zostały zmodyfikowane oraz zostały utworzone nowe 

zawody w tym technik turystyki wiejskiej. Nauczyciele od czerwca 2009r, mają większą swobodę 

w tworzeniu własnych programów nauczania dla zawodu, ponieważ nie już obowiązujących 

programów nauczania. Właściwy wymiar tego przywileju nauczyciele przedmiotów zawodowych 

poznają od przyszłego roku szkolnego, ponieważ jedynym dokumentem na mocy, którego będą 

tworzone programy nauczania i przeprowadzane egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe 

jest podstawa programowa kształcenia w zawodach. Dyrektor szkoły zawodowej zatwierdza 

programy nauczania dla zawodów, w których prowadzi kształcenie. Idea nowej podstawy 

programowej kształcenia w zawodach oparta jest o różne rodzaje efektów kształcenia, które 

powinni uzyskać uczniowie w cyklu procesu dydaktyczno – wychowawczego w szkole.  

W Podstawie programowej kształcenia w zawodach wyróżnia się: 

 efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (Bezpieczeństwo i higiena pracy, 

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, Język obcy ukierunkowany 

zawodowo, Kompetencje personalne i społeczne, Organizacja pracy małych zespołów 

(wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika) 
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 efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru (np. turystyczno-

gastronomicznego), stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 

 efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie (np. w zawodzie 

technik turystyki wiejskiej). 

Po wprowadzeniu w tematykę zmian kształcenia zawodowego konsultant dzieli nauczycieli na 4 

zespoły kilkuosobowe. Każdy zespół otrzymuje Podstawę programową kształcenia w zawodach dla 

jednego z wybranych zawodów:  

 zespół 1. technik agrobiznesu 

 zespół 2. technik hotelarstwa 

 zespół 3. technik obsługi turystycznej 

 zespół 4. technik turystyki wiejskiej 

Nauczyciele w zespołach analizują otrzymaną Podstawę programową kształcenia w zawodach dla 

danego zawodu, a następnie zastanawiają się, przy kształtowaniu których efektów kształcenia 

można wprowadzić tematykę promocji regionu świętokrzyskiego. Następnie w zespołach 

wypełniają załączniki nr 5 i nr 6 oraz prezentują na forum swoje propozycje. Wszyscy uczestnicy 

zajęć biorą udział w dyskusji dydaktycznej podsumowującej przedstawione propozycje. 

Konsultant zadaje pytania „Kto może być sojusznikiem waszej szkoły? Z kim możecie nawiązać 

współpracę, aby promować region świętokrzyski?” Uczestnicy na zasadzie burzy mózgów zgłaszają 

swoje propozycje, które są zapisywane przez konsultanta na flipcharcie.  

Kolejne ćwiczenie poprzedza mini wykład na temat „Jak pozyskać sojuszników szkoły 

zawodowej?”. 

 

Miniwykład „Jak pozyskać sojuszników szkoły zawodowej?” 

Przed negocjacjami z sojusznikiem należy upewnić się, że znamy odpowiedzi na takie pytania jak:  

 Co zamierzamy? Po co nam potrzebna współpraca z tym sojusznikiem?  

 Jakie mamy potrzeby? Jakie zasoby dotąd zgromadziliśmy? 

 Co mamy do zaoferowania? 
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 Jak my skorzystamy na współpracy? Jak skorzysta nasz sojusznik? 

Przed rozmową z potencjalnym sojusznikiem należy: 

 zastanowić się nad tym, o co chcemy prosić naszego rozmówcę; 

 zastanowić się, czego dana osoba może od nas oczekiwać i co możemy zaoferować 

swojemu rozmówcy; 

 zastanowić się, co jest atrakcyjnego, wyjątkowego w naszym projekcie, jak może na nim 

skorzystać szersza społeczność lokalna; 

 zastanowić się, jak wsparcie naszego projektu wpłynie na społeczny wizerunek sponsora; 

 przygotować listę argumentów, które mogą przekonać rozmówcę (przytaczać fakty, dane 

statystyczne, opinie uczniów, nauczycieli; wyniki badań, ankiet, wywiadów); 

 odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie mogą być konsekwencje nierozwiązanego problemu, 

którym się zajmujemy dla firmy lub społeczności lokalnej (teraz lub w przyszłości); 

 być przekonanymi, że dobrze znamy swój projekt i jesteśmy w stanie odpowiedzieć na 

wszystkie potencjalne pytania (najlepiej przeprowadzić symulację takiej rozmowy ze 

swoimi znajomymi); 

 przygotować plan rozmowy (zastanowić się od czego chcemy zacząć, a na czym skończyć); 

 wziąć ze sobą notatki; 

 krótko i zrozumiale przedstawić nasz pomysł i jego cele; 

 używać sformułowań świadczących o naszej pewności siebie: „jesteśmy przekonani”; 

„jesteśmy pewni”, „wierzymy” zamiast „myślę”, „sądzę”, „przypuszczam”; 

 chwalić się dotychczasowymi sukcesami naszej szkoły; 

 uwierzyć, że się uda! 

 W pracy z sojusznikiem należy zwrócić uwagę na: 

 Zawsze kiedy nie jesteśmy czegoś pewni, należy upewnić się, że tak samo rozumiecie 

wspólne ustalenia z sojusznikiem. Pozwoli to uniknąć wielu nieporozumień i kłopotów. 

 Należy zawsze informować swoich sojuszników o wszelkich planowanych zmianach w 

naszym projekcie. 

 Należy wspominać o sojusznikach w czasie trwania naszego projektu, wielu z nich na 

pewno doceni, wzmiankę o nich i podziękowania w czasie podsumowania przedsięwzięcia.. 
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 Zawsze na koniec projektu należy podziękować sojusznikowi za udzielone nam wsparcie. 

Pomysł: Aby dbać o dobre relacje z sojusznikami warto przygotować w szkole „galerię 

zasłużonych”, w której będą umieszczane zdjęcia, dyplomy, podziękowania dla naszych sponsorów. 

Podobną, ale wirtualną galerię można zawiesić na stronie internetowej szkoły.  

Po miniwykładzie nauczyciele w 4 zespołach wykonują następne ćwiczenie: 

Na podstawie poprzedniego ćwiczenia, miniwykładu i wiedzy własnej każdy zespół sporządza 

listę potencjalnych sojuszników jego szkoły wraz z ich potencjalnym wsparciem, jakie mogą 

udzielić podczas przedsięwzięć realizowanych przez uczniów tej szkoły. Następnie zespoły 

prezentują uzupełnione tabele i porównują swoje pomysły na współpracę z innymi w regionie. 

Konsultant podsumowuje zajęcia i zachęca do ewaluacji metodą „Kosza i walizki”. Ewaluacja 

zajęć  

Jako ewaluację zajęć zastosowano metodę „Kosz – walizka”. Na samoprzylepnych zielonych 

karteczkach uczestnicy zapisują to, co chcieliby zabrać ze sobą po zajęciach i przyklejają je na 

plakacie z narysowaną walizką, zaś na karteczkach żółtych – to co ich zdaniem nie było przydatne 

na zajęciach i chcieliby to zostawić w koszu na drugim plakacie.  

 

Bibliografia  

Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego 

Rozporządzenie MEN z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w 

zawodach 
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Załącznik 1.  

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu 331402 

www.koweziu.edu.pl   Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 

 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach 

współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na 

zmieniającym się rynku pracy. 

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji 

są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które 

wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów 

gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna 

i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie 

poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. 

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego 

i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia 

ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej 

powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych 

absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania 

wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. 

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego 

uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem 

indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia 

i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. 

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego 

otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów 

ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu powinien być przygotowany do 

wykonywania następujących zadań zawodowych: 
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1) organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą; 

2) obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej; 

3) organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami 

i handlem; 

4) prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych; 

5) prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie. 

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych 

efektów kształcenia, na które składają się: 

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Uczeń: 

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, 

ochroną środowiska i ergonomią; 

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy 

i ochrony środowiska w Polsce; 

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy; 

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane 

z wykonywaniem zadań zawodowych; 

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia 

zdrowia i życia. 

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 
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Uczeń: 

1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz 

przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; 

3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 

4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; 

5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; 

6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; 

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności 

gospodarczej; 

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie 

działalności gospodarczej; 

10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; 

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. 

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo 

Uczeń: 

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz 

fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; 

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych 

artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; 

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności 

zawodowych; 

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie 

się w środowisku pracy; 

5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. 

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne 

Uczeń: 

1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 
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3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 

4) jest otwarty na zmiany; 

5) potrafi radzić sobie ze stresem; 

6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

7) przestrzega tajemnicy zawodowej; 

8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 

9) potrafi negocjować warunki porozumień; 

10) współpracuje w zespole. 

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie 

technika) 

Uczeń: 

1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; 

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; 

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; 

4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; 

5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość 

pracy; 

6) komunikuje się ze współpracownikami. 

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną 

środowiska, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(R.d) 

i PKZ(R.f); 

PKZ(R.d) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: pszczelarz, 

rolnik, technik pszczelarz, technik rolnik, technik agrobiznesu 

Uczeń: 

1) rozróżnia pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej; 

2) rozpoznaje części i podzespoły pojazdów, maszyn i urządzeń; 

3) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony metali przed korozją; 

4) rozróżnia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe; 

5) rozpoznaje gleby i ocenia ich wartość rolniczą; 

6) klasyfikuje nawozy i ocenia ich wpływ na glebę i rośliny; 
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7) rozpoznaje gatunki roślin i zwierząt; 

8) rozpoznaje rośliny uprawne i chwasty; 

9) rozpoznaje rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich; 

10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 

PKZ(R.f) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik 

pszczelarz, technik rolnik, technik agrobiznesu 

Uczeń: 

1) przestrzega norm jakościowych i zasad standaryzacji produktów rolniczych; 

2) sporządza biznesplan; 

3) stosuje rachunek ekonomiczny w działalności rolniczej; 

4) rozróżnia i oblicza podatki związane z działalnością rolniczą; 

5) korzysta z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa; 

6) korzysta ze środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich; 

7) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik agrobiznesu 

opisane w części II:  

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 

1. Prowadzenie produkcji roślinnej 

Uczeń: 

1) określa wpływ czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin; 

2) dobiera rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu; 

3) dobiera zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa rolniczego; 

4) wykonuje prace związane z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych; 

5) planuje nawożenie organiczne i mineralne; 

6) ocenia jakość materiału siewnego; 

7) przygotowuje materiał siewny do siewu; 

8) planuje zabiegi agrotechniczne odpowiednie do warunków glebowych i wymagań roślin 

uprawnych; 

9) wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych; 

10) rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych; 
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11) dobiera metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin; 

12) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji roślinnej; 

13) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej; 

14) prowadzi uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej 

Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym; 

15) stosuje ekologiczne metody uprawy roślin; 

16) przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego; 

17) przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży; 

18) prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego. 

2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej 

Uczeń: 

1) określa położenie narządów i układów w organizmach zwierząt gospodarskich; 

2) określa procesy życiowe zachodzące w organizmach zwierząt gospodarskich; 

3) rozpoznaje gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich; 

4) określa kierunki chowu zwierząt gospodarskich; 

5) rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich; 

6) przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze; 

7) analizuje wpływ racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich na wyniki produkcyjne 

i ekonomiczne; 

8) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji zwierzęcej; 

9) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej; 

10) wykonuje prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich; 

11) wykonuje prace związane z higieną zwierząt i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich; 

12) określa warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich; 

13) prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami 

Wzajemnej Zgodności; 

14) rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie wyglądu i zachowania zwierząt gospodarskich; 

15) przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji oraz obrotu zwierzętami gospodarskimi; 

16) stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierzęcej; 

17) przygotowuje zwierzęta do aukcji, pokazów i wystaw; 
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18) przygotowuje zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży; 

19) prowadzi sprzedaż bezpośrednią zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego. 

3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie 

Uczeń: 

1) posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń rolniczych oraz 

normami i katalogami; 

2) rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach 

rolniczych; 

3) obsługuje urządzenia i systemy energetyki odnawialnej; 

4) obsługuje urządzenia wodociągowe stosowane w budynkach inwentarskich; 

5) obsługuje i konserwuje urządzenia wodno-melioracyjne; 

6) dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie; 

7) przygotowuje do pracy pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia; 

8) przeprowadza kalibrację opryskiwaczy stosowanych w ochronie roślin; 

9) wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn 

i urządzeń rolniczych. 

R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 

1. Prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie 

Uczeń: 

1) sporządza dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

2) dobiera formę organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa; 

3) organizuje działalność logistyczną, produkcyjną, handlową i usługową w przedsiębiorstwie 

agrobiznesowym; 

4) określa potrzeby finansowe przedsiębiorstwa; 

5) określa źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa; 

6) określa potrzeby kadrowe; 

7) dobiera techniki zarządzania przedsiębiorstwem; 

8) planuje działania marketingowe w agrobiznesie. 

2. Planowanie przetwórstwa żywności 

Uczeń: 
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1) korzysta z dokumentacji technicznej i technologicznej oraz wyników badań laboratoryjnych 

żywności; 

2) dobiera surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze stosowane w procesie 

przetwórstwa żywności; 

3) określa warunki prowadzenia operacji mechanicznych, termicznych i dyfuzyjnych surowców; 

4) dobiera technologie produkcji wybranych produktów spożywczych; 

5) dobiera metody utrwalania żywności; 

6) sporządza zapotrzebowanie na surowce, opakowania i dodatki do żywności; 

7) dobiera maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie spożywczym; 

8) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego; 

9) organizuje prace związane z przetwórstwem żywności; 

10) dobiera sposoby zagospodarowania odpadów produkcyjnych; 

11) stosuje przepisy prawa i normy dotyczące przetwórstwa spożywczego; 

12) stosuje systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. 

3. Prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie 

Uczeń: 

1) stosuje przepisy prawa dotyczące rachunkowości i przepisy prawa podatkowego; 

2) sporządza dokumenty księgowe zgodnie z obowiązującymi zasadami; 

3) rozróżnia składniki majątku i kapitałów przedsiębiorstwa; 

4) przeprowadza inwentaryzację składników majątkowych przedsiębiorstwa; 

5) ewidencjonuje różnice inwentaryzacyjne składników majątkowych przedsiębiorstwa; 

6) oblicza zużycie składników majątku trwałego; 

7) ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach; 

8) sporządza bilans oraz rachunek zysków i strat; 

9) sporządza sprawozdanie finansowe; 

10) dokonuje klasyfikacji kosztów; 

11) sporządza kalkulacje kosztów działalności gospodarczej w agrobiznesie; 

12) oblicza wynagrodzenie pracownika oraz sporządza dokumenty dotyczące jego wynagrodzenia; 

13) sporządza dokumenty dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych w agrobiznesie; 

14) prowadzi uproszczone formy ewidencji księgowej; 
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15) korzysta z komputerowych programów finansowo-księgowych. 

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik agrobiznesu powinna posiadać następujące 

pomieszczenia dydaktyczne: 

1) pracownię produkcji rolniczej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela 

z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym i pakietem 

programów biurowych, profile glebowe, próbki nasion roślin uprawnych, okazy naturalne roślin 

i chwastów, atlasy roślin uprawnych, chwastów i szkodników, zielniki roślin uprawnych 

i chwastów, przyrządy pomiarowe klimatycznych i glebowych czynników siedliska, modele 

zestawów narzędzi i maszyn do uprawy gleby, nawożenia, ochrony i zbioru roślin uprawnych, 

przekroje i modele anatomiczne zwierząt, próbki pasz i komponentów paszowych, oprogramowanie 

do układania dawek pokarmowych, normy żywienia zwierząt, przykładowe karty technologiczne, 

katalogi pojazdów, maszyn i narzędzi oraz ich części, instrukcje obsługi pojazdów i maszyn 

rolniczych; 

2) pracownię przetwórstwa spożywczego, wyposażoną w: modele maszyn i urządzeń stosowanych 

w przetwórstwie spożywczym, opakowania produktów spożywczych, zestawy laboratoryjne do 

badania cech wyrobów spożywczych, próbki surowców do przetwórstwa spożywczego, telewizor 

z odtwarzaczem i zestaw filmów dydaktycznych obrazujących procesy technologiczne wyrobów 

spożywczych, normy i katalogi dotyczące przetwórstwa spożywczego, plansze i tablice 

przedstawiające procesy technologiczne; 

3) pracownię ekonomiczno-biznesową, wyposażoną w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko 

dla jednego ucznia) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z podłączeniem do 

drukarki sieciowej, z pakietem programów biurowych, oprogramowanie do wspomagania operacji 

finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, 

prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, obliczania podatków, sporządzania sprawozdań 

statystycznych, obsługi zobowiązań wobec ZUS, druki formularzy stosowanych w prowadzeniu 

działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej, zatrudnienia, płac, podatków, jednolity rzeczowy 

wykaz akt i instrukcje kancelaryjne, materiały biurowe; 
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4) warsztaty szkolne, wyposażone w: instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, maszyny, narzędzia 

i urządzenia stosowane w produkcji rolniczej, pojazdy do nauki jazdy, plac manewrowy do nauki 

jazdy. 

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia 

ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, gospodarstwach rolnych oraz podmiotach 

stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. 

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy 

właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin). 

4. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1) 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty

kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego

z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia

w zawodzie lub grupie zawodów 

340 godz. 

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 650 godz. 

R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 360 godz. 

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin 

określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, 

przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych 

w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla 

zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub 

grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. 

5. Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru 

kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji R.3. 

Prowadzenie produkcji rolniczej i R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 

może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu 

dodatkowo kwalifikacji R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 
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Załącznik 2.  

Podstawa programowa kształcenia w zawodach technik hotelarstwa 422402 

www.koweziu.edu.pl   Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 

 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach 

współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na 

zmieniającym się rynku pracy. 

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji 

są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które 

wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów 

gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna 

i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie 

poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. 

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego 

i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia 

ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej 

powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych 

absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania 

wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. 

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego 

uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem 

indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia 

i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. 

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego 

otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów 

ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do 

wykonywania następujących zadań zawodowych: 
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1) prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich; 

2) rezerwowania usług hotelarskich; 

3) wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji; 

4) przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości; 

5) przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; 

6) przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe. 

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych 

efektów kształcenia, na które składają się: 

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Uczeń: 

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, 

ochroną środowiska i ergonomią; 

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy 

i ochrony środowiska w Polsce; 

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy; 

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane 

z wykonywaniem zadań zawodowych; 

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia 

zdrowia i życia. 

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 
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Uczeń: 

1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz 

przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; 

3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 

4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; 

5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; 

6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; 

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności 

gospodarczej; 

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie 

działalności gospodarczej; 

10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; 

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. 

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo 

Uczeń: 

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz 

fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; 

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych 

artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; 

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności 

zawodowych; 

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie 

się w środowisku pracy; 

5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. 

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne 

Uczeń: 

1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 
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3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 

4) jest otwarty na zmiany; 

5) potrafi radzić sobie ze stresem; 

6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

7) przestrzega tajemnicy zawodowej; 

8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 

9) potrafi negocjować warunki porozumień; 

10) współpracuje w zespole. 

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie 

technika) 

Uczeń: 

1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; 

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; 

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; 

4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; 

5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość 

pracy; 

6) komunikuje się ze współpracownikami. 

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego, 

stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(T.f); 

PKZ(T.f) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa  

Uczeń: 

1) rozróżnia rodzaje i kategorie obiektów świadczących usługi hotelarskie; 

2) rozróżnia rodzaje usług hotelarskich; 

3) rozróżnia piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie; 

4) rozróżnia rodzaje jednostek mieszkalnych; 

5) analizuje rynek usług hotelarskich; 

6) rozróżnia zasady i narzędzia marketingu; 

7) określa rodzaje turystyki; 

8) charakteryzuje zasady racjonalnego żywienia; 
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9) stosuje przepisy prawa dotyczące świadczenia usług hotelarskich; 

10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik hotelarstwa 

opisane w części II: 

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 

1. Rezerwacja usług hotelarskich 

Uczeń: 

1) rozróżnia zadania oraz wyposażenie recepcji hotelowej; 

2) dobiera oferty hotelowe zgodnie z potrzebami gości; 

3) stosuje instrumenty promocji usług hotelarskich; 

4) przestrzega zasad rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup; 

5) rezerwuje usługi hotelarskie, korzystając z systemów rezerwacyjnych; 

6) sporządza dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich; 

7) przygotowuje dane dotyczące usług rezerwowanych dla innych komórek organizacyjnych 

obiektu świadczącego usługi hotelarskie. 

2. Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających 

Uczeń: 

1) przestrzega procedur związanych z obsługą gości w recepcji; 

2) rozpoznaje oczekiwania gości związane z pobytem w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; 

3) sporządza dokumentację związaną z procedurami check-in i check-out; 

4) udziela informacji turystycznej; 

5) oferuje usługi dodatkowe zgodnie z ofertą obiektu świadczącego usługi hotelarskie; 

6) przygotowuje informacje dotyczące przybyłych gości dla innych komórek organizacyjnych 

obiektu; 

7) rozróżnia formy płatności stosowane w sprzedaży usług hotelarskich; 

8) przestrzega zasad rozliczania kosztów pobytu gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; 

9) sporządza dokumentację związaną z rozliczaniem kosztów pobytu gości. 

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

1. Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych 

Uczeń: 
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1) rozróżnia stanowiska pracy w dziale służby pięter; 

2) rozróżnia rodzaje jednostek mieszkalnych oraz ich wyposażenie; 

3) rozróżnia rodzaje prac porządkowych; 

4) dobiera techniki sprzątania w jednostkach mieszkalnych, odpowiednie urządzenia, sprzęt i środki 

do rodzaju wykonywanych prac porządkowych; 

5) obsługuje urządzenia i sprzęt do utrzymywania czystości; 

6) stosuje środki czyszczące i dezynfekcyjne; 

7) przygotowuje jednostki mieszkalne do przyjęcia gości; 

8) utrzymuje czystość i porządek w części ogólnodostępnej obiektu; 

9) przestrzega zasad odpowiedzialności materialnej dotyczącej wyposażenia obiektu i mienia gości; 

10) przestrzega procedur postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości. 

2. Przygotowywanie i podawanie śniadań 

Uczeń: 

1) przestrzega zasad przechowywania żywności; 

2) przestrzega zasad sporządzania jadłospisów; 

3) rozróżnia rodzaje śniadań hotelowych; 

4) rozróżnia metody i techniki przygotowania śniadań; 

5) dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów; 

6) użytkuje sprzęt i urządzenia pomocnicze do przygotowywania i podawania potraw i napojów; 

7) przygotowuje potrawy i napoje; 

8) rozróżnia formy i przestrzega zasad podawania śniadań; 

9) dobiera formy podawania śniadań do potrzeb gości i możliwości obiektu; 

10) rozróżnia bieliznę i zastawę stołową; 

11) stosuje techniki nakrywania stołu; 

12) dobiera sprzęt i zastawę stołową do ekspedycji śniadań; 

13) przygotowuje salę konsumpcyjną do obsługi gości; 

14) stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne dotyczące sporządzania potraw. 

3. Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Uczeń: 

1) klasyfikuje hotelarskie usługi dodatkowe; 
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2) przestrzega zasad i rozróżnia formy przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług 

dodatkowych; 

3) przyjmuje oraz realizuje zamówienia gości w zakresie usług dodatkowych; 

4) organizuje usługi dodatkowe zgodnie z zamówieniem; 

5) sporządza dokumentację dotyczącą przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług 

dodatkowych. 

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa powinna posiadać następujące 

pomieszczenia dydaktyczne: 

1) pracownię hotelarską, w której powinny być zorganizowane następujące stanowiska: 

a) recepcja hotelowa, wyposażona w: ladę recepcyjną, dwa komputery (połączone sieciowo) 

z oprogramowaniem do obsługi gości, drukarkę fiskalną, czytnik kart płatniczych, aparat 

telefoniczny, faks, sejf depozytowy, 

b) jednostka mieszkalna, wyposażona w: łóżko, pościel, bieliznę pościelową, szafę lub wnękę 

z wieszakami, stolik nocny lub szafkę, krzesło, biurko, radio, lustro, bagażnik, wieszak na 

wierzchnią odzież, zestaw ręczników i wyposażenie dodatkowe (igielnik, torbę na bieliznę, środki 

higieniczne, zestaw kosmetyków hotelowych, elementy dekoracyjne, materiały informacyjno-

reklamowe) oraz węzeł higieniczno-sanitarny, wyposażony w: umywalkę z półką lub blatem 

i oświetleniem, lustro, wannę lub kabinę z natryskiem, WC, pojemnik na śmieci; 

ponadto w pracowni powinno znajdować się pomieszczenie magazynowe, wyposażone w: wózek 

hotelowej obsługi pięter z pełnym zestawem, odkurzacz, ręczny sprzęt porządkowy, regał z bielizną 

hotelową, środki czystości i środki do dezynfekcji, środki ochrony indywidualnej, pojemnik na 

śmieci, apteczkę oraz instrukcje obsługi urządzeń; 

2) pracownię obsługi, w której powinny być zorganizowane stanowiska komputerowe (jedno 

stanowisko dla jednego ucznia) z dostępem do Internetu, z drukarką sieciową i ze skanerem oraz 

z oprogramowaniem do obsługi gości oraz drukarkę sieciową i skaner; plansze, przezrocza i filmy 

dydaktyczne dotyczące rodzajów, kategorii i struktury organizacyjnej obiektów hotelarskich oraz 

usług hotelarskich, regulaminy hotelowe, cenniki usług, rozkłady jazdy przewoźników 

autobusowych, kolejowych, lotniczych, promowych, katalogi biur podróży, przewodniki 
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i informatory, mapy i atlasy, oferty firm świadczących usługi dla zakładów hotelarskich, formularze 

i wzory dokumentów; 

3) pracownię przygotowania i ekspedycji śniadań, w której powinny być zorganizowane 

następujące stanowiska:  

a) stanowiska mycia rąk (jedno stanowisko dla dziesięciu uczniów), wyposażone w: umywalkę 

z instalacją zimnej i ciepłej wody, dozownik do mydła, środki do dezynfekcji, ręczniki papierowe; 

b) stanowiska obsługi gości (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: stoły i krzesła, 

pomocniki kelnerskie, bieliznę i zastawę stołową, tace i drobny sprzęt kelnerski oraz elementy do 

dekoracji stołów; 

c) stanowiska sporządzania śniadań i napojów (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone 

w: ekspres do kawy i herbaty, naczynia i drobny sprzęt kuchenny, stół stalowy lub blat roboczy, 

zlewozmywak dwukomorowy z instalacją ciepłej i zimnej wody; 

ponadto pracownia powinna być wyposażona w: chłodziarkę z zamrażarką, zmywarkę do naczyń, 

kuchnię gazową lub elektryczną, kuchenkę mikrofalową, podgrzewacze do potraw i talerzy, wózki 

kelnerskie z wyposażeniem, kosz na odpady, apteczkę, instrukcje obsługi urządzeń. 

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia 

ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach świadczących usługi 

hotelarskie. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste 

warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin). 

4. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1) 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty

kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-

gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie

lub grupie zawodów 

390 godz. 

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 480 godz. 

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 320 godz. 

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin 

określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, 

przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych 

w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla 
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zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub 

grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. 
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Załącznik 3.  

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej 422103 

www.koweziu.edu.pl   Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 

 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach 

współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na 

zmieniającym się rynku pracy. 

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji 

są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które 

wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów 

gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna 

i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie 

poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. 

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego 

i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia 

ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej 

powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych 

absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania 

wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. 

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego 

uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem 

indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia 

i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. 

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego 

otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów 

ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany 

do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
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1) organizowania działalności turystycznej; 

2) organizowania imprez i usług turystycznych; 

3) obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych; 

4) rozliczania imprez i usług turystycznych. 

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych 

efektów kształcenia, na które składają się: 

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Uczeń: 

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, 

ochroną środowiska i ergonomią; 

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy 

i ochrony środowiska w Polsce; 

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy; 

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane 

z wykonywaniem zadań zawodowych; 

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia 

zdrowia i życia. 

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

Uczeń: 

1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 
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2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz 

przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; 

3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 

4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; 

5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; 

6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; 

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności 

gospodarczej; 

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie 

działalności gospodarczej; 

10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; 

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. 

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo 

Uczeń: 

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz 

fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; 

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych 

artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; 

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności 

zawodowych; 

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie 

się w środowisku pracy; 

5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. 

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne 

Uczeń: 

1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 

4) jest otwarty na zmiany; 
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5) potrafi radzić sobie ze stresem; 

6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

7) przestrzega tajemnicy zawodowej; 

8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 

9) potrafi negocjować warunki porozumień; 

10) współpracuje w zespole. 

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie 

technika) 

Uczeń: 

1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; 

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; 

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; 

4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; 

5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość 

pracy; 

6) komunikuje się ze współpracownikami. 

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego, 

stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(T.g); 

PKZ(T.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik obsługi 

turystycznej  

Uczeń: 

1) charakteryzuje rodzaje turystyki; 

2) rozróżnia podmioty gospodarcze świadczące usługi na rynku turystycznym; 

3) charakteryzuje zadania organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów 

turystycznych; 

4) stosuje przepisy prawa dotyczące turystyki; 

5) rozróżnia produkty turystyczne; 

6) rozróżnia rodzaje usług turystycznych; 

7) charakteryzuje rynek usług turystycznych; 

8) charakteryzuje oraz monitoruje krajowy i zagraniczny ruch turystyczny; 
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9) przestrzega zasad marketingu dotyczących turystyki; 

10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik obsługi 

turystycznej opisane w części II:  

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 

1. Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych 

Uczeń: 

1) wykorzystuje wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata; 

2) korzysta z map geograficznych i innych źródeł informacji; 

3) dobiera usługi turystyczne do potrzeb klientów; 

4) opracowuje programy imprez turystycznych; 

5) sporządza programy konferencji, kongresów, targów i giełd turystycznych; 

6) kalkuluje koszty usług turystycznych; 

7) oblicza koszty imprez turystycznych dla grup oraz koszty jednostkowe; 

8) ustala ceny imprez i usług turystycznych; 

9) sporządza dokumentację dotyczącą kalkulacji imprez i usług turystycznych. 

2. Rezerwacja imprez i usług turystycznych 

Uczeń: 

1) dobiera usługodawców do realizacji imprez i usług turystycznych; 

2) dobiera najkorzystniejszy sposób ubezpieczenia uczestników ruchu turystycznego; 

3) zamawia usługi turystyczne; 

4) prowadzi rezerwację imprez i usług turystycznych; 

5) dokonuje rezerwacji usług on-line; 

6) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu 

turystycznego; 

7) opracowuje dokumentację związaną z zamawianiem usług turystycznych. 

3. Realizacja imprez i usług turystycznych 

Uczeń: 

1) stosuje metody przewodnictwa turystycznego oraz pilotażu wycieczek; 

2) przestrzega zasad żywienia uczestników ruchu turystycznego; 
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3) planuje i organizuje czas wolny klientów; 

4) obsługuje imprezy turystyczne dla różnych grup klientów; 

5) współpracuje z usługodawcami w zakresie realizacji imprez i usług turystycznych; 

6) obsługuje konferencje, kongresy, targi i giełdy turystyczne; 

7) przestrzega zasad obsługi klienta; 

8) sporządza i prowadzi dokumentację dotyczącą imprez i usług turystycznych; 

9) gromadzi dokumenty finansowe potwierdzające realizację imprez i usług turystycznych; 

10) monitoruje przebieg realizacji imprez i usług turystycznych. 

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych  

1. Prowadzenie informacji turystycznej 

Uczeń: 

1) tworzy i aktualizuje bazy danych informacji turystycznej; 

2) udziela informacji turystycznej; 

3) określa walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunikacyjną Polski 

oraz wybranych regionów świata; 

4) korzysta ze źródeł informacji geograficznej i turystycznej; 

5) współpracuje z uczestnikami rynku turystycznego; 

6) opracowuje materiały promocyjne, informatory i katalogi usług turystycznych. 

2. Prowadzenie sprzedaży usług i imprez turystycznych 

Uczeń: 

1) stosuje komputerowe systemy rezerwacji usług i imprez turystycznych; 

2) stosuje różne formy sprzedaży usług i imprez własnych oraz innych podmiotów rynku 

turystycznego; 

3) rejestruje sprzedaż usług i imprez turystycznych; 

4) stosuje różne formy płatności podczas sprzedaży usług i imprez turystycznych; 

5) sporządza dokumenty potwierdzające płatność za usługi i imprezy turystyczne; 

6) sporządza umowy cywilnoprawne dotyczące usług i imprez turystycznych; 

7) stosuje instrumenty marketingu w sprzedaży usług i imprez turystycznych. 

3. Rozliczanie imprez i usług turystycznych 

Uczeń: 
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1) rozlicza koszty usług turystycznych świadczonych przez usługodawców; 

2) sporządza rozliczenie wpływów i kosztów imprezy turystycznej; 

3) przestrzega zasad opodatkowania usług i imprez turystycznych; 

4) rozlicza koszty konferencji, targów i giełd turystycznych; 

5) prowadzi ewidencję księgową imprez i usług turystycznych przestrzegając zasad rachunkowości; 

6) sporządza dokumentację dotyczącą rozliczeń imprez i usług turystycznych. 

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna posiadać 

następujące pomieszczenia dydaktyczne: 

1) pracownię turystyczno-geograficzną, wyposażoną w:stanowiska komputerowe (jedno stanowisko 

dla jednego ucznia), pakiet programów biurowych, oprogramowanie do obsługi turystycznej, sprzęt 

biurowy, zestaw przepisów prawa dotyczących działalności turystycznej, przewodniki, foldery oraz 

informatory turystyczne, katalogi biur podróży z ofertami i cennikami imprez, rozkłady jazdy 

komunikacji: autobusowej, kolejowej, lotniczej, promowej, wzory dokumentów stosowanych 

w działalności turystycznej, w tym wzory umów cywilnoprawnych, mapy turystyczne, fizyczne 

i polityczne Polski, Europy i świata, atlasy geograficzne; 

2) pracownię obsługi turystycznej, wyposażoną w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla 

jednego ucznia), pakiet programów biurowych, oprogramowanie do obsługi turystycznej, w tym 

stosowane w informacji turystycznej, czytnik kart płatniczych, sprzęt biurowy, przewodniki, 

informatory turystyczne i materiały promocyjne dotyczące atrakcji turystycznych, obiektów 

noclegowych, biur podróży oraz innych podmiotów działających w branży turystycznej, rozkłady 

jazdy komunikacji: autobusowej, kolejowej, lotniczej, promowej, mapy turystyczne Polski, Europy 

i świata, atlasy geograficzne. 

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych oraz w biurach podróży, 

punktach informacji turystycznej oraz innych podmiotach świadczących usługi turystyczne. 

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy 

właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 12 tygodni (480 godzin). Program praktyki 

zawodowej powinien być dostosowany do specyfiki regionu, w którym znajduje się szkoła 

kształcąca w zawodzie. 

4. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1) 
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Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty

kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-

gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub

grupie zawodów 

370 godz. 

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 330 godz. 

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług

turystycznych 
330 godz. 

 

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin 

określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, 

przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych 

w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla 

zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub 

grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. 
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Załącznik 4.  

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik turystyki wiejskiej 515203 

www.koweziu.edu.pl   Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach 

współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na 

zmieniającym się rynku pracy. 

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji 

są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które 

wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów 

gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna 

i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie 

poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. 

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego 

i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia 

ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej 

powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych 

absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania 

wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. 

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego 

uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem 

indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia 

i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. 

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego 

otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów 

ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym 

zawodzie również w szkole policealnej. 

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 
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Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej powinien być przygotowany 

do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich; 

2) planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym; 

3) planowania i organizowania działalności agroturystycznej; 

4) obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym. 

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych 

efektów kształcenia, na które składają się: 

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Uczeń: 

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, 

ochroną środowiska i ergonomią; 

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy 

i ochrony środowiska w Polsce; 

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy; 

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane 

z wykonywaniem zadań zawodowych; 

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia 

zdrowia i życia. 

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 
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Uczeń: 

1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz 

przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; 

3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 

4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; 

5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; 

6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; 

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności 

gospodarczej; 

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie 

działalności gospodarczej; 

10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; 

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. 

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo 

Uczeń: 

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz 

fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; 

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych 

artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; 

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności 

zawodowych; 

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie 

się w środowisku pracy; 

5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. 

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne 

Uczeń: 

1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 
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3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 

4) jest otwarty na zmiany; 

5) potrafi radzić sobie ze stresem; 

6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

7) przestrzega tajemnicy zawodowej; 

8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 

9) potrafi negocjować warunki porozumień; 

10) współpracuje w zespole. 

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie 

technika) 

Uczeń: 

1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; 

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; 

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; 

4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; 

5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość 

pracy; 

6) komunikuje się ze współpracownikami. 

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego, 

stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(T.d); 

PKZ(T.d) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik turystyki 

wiejskiej 

Uczeń: 

1) opisuje walory turystyczne regionów geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem walorów 

przyrodniczych i kulturowych; 

2) projektuje i opisuje trasy podróży na podstawie map turystycznych, topograficznych 

i samochodowych; 

3) określa wpływ rozwoju turystyki na środowisko przyrodnicze; 

4) przestrzega zasad racjonalnego żywienia człowieka; 

5) przestrzega zasad gospodarki odpadami; 
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6) wyjaśnia wpływ czynników przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na rozwój rolnictwa; 

7) rozpoznaje gatunki roślin uprawnych i chwastów; 

8) rozpoznaje gatunki, rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich; 

9) rozpoznaje gleby i ocenia ich wartość rolniczą; 

10) klasyfikuje nawozy i ocenia ich wpływ na glebę i rośliny; 

11) rozróżnia pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej; 

12) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik turystyki 

wiejskiej opisane w części II: 

T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 

1. Przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych 

Uczeń: 

1) klasyfikuje imprezy i usługi turystyczne; 

2) rozpoznaje oczekiwania klientów dotyczące imprez i usług turystycznych; 

3) korzysta z dostępnych źródeł informacji geograficznej i turystycznej; 

4) wykorzystuje wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata; 

5) opracowuje programy imprez turystycznych; 

6) dobiera usługodawców do rodzaju imprez i usług turystycznych; 

7) kalkuluje koszty imprez i usług turystycznych; 

8) prowadzi rezerwację imprez i usług turystycznych; 

9) stosuje instrumenty marketingu w sprzedaży imprez i usług turystycznych; 

10) współpracuje z uczestnikami rynku turystycznego; 

11) sporządza dokumenty związane z przygotowaniem i sprzedażą imprez i usług turystycznych. 

2. Realizowanie imprez i usług turystycznych 

Uczeń: 

1) stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji imprez i usług turystycznych; 

2) współpracuje z usługodawcami realizującymi usługi turystyczne; 

3) udziela informacji turystycznych; 

4) realizuje imprezy i usługi turystyczne na obszarach wiejskich z uwzględnieniem specyfiki 

regionu; 
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5) prowadzi dokumentację realizacji imprez i usług turystycznych; 

6) monitoruje przebieg realizacji imprez i usług turystycznych. 

3. Rozliczanie imprez i usług turystycznych 

Uczeń: 

1) gromadzi dokumentację imprez i usług turystycznych na etapie ich rozliczania; 

2) sporządza zestawienie przychodów i kosztów imprez i usług turystycznych; 

3) dokonuje rozliczeń finansowych usług turystycznych. 

T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 

1. Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym 

Uczeń: 

1) dobiera grupy i gatunki roślin do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa 

rolnego; 

2) planuje, organizuje i wykonuje zabiegi agrotechniczne w produkcji roślin na gruntach ornych 

i użytkach zielonych; 

3) zakłada i pielęgnuje ogród warzywny i sad przydomowy; 

4) dobiera gatunki i grupy zwierząt do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa 

rolnego; 

5) planuje i organizuje produkcję zwierzęcą w gospodarstwie rolnym; 

6) prowadzi prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich; 

7) wykonuje zabiegi związane z higieną zwierząt i pomieszczeń gospodarskich; 

8) dobiera i eksploatuje narzędzia i maszyny do kompleksowej mechanizacji procesów 

technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej; 

9) przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich oraz obrotu nimi; 

10) kontroluje jakość wykonywanych prac związanych z prowadzeniem produkcji w gospodarstwie 

rolnym; 

11) eksploatuje pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia przestrzegając zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy i stosując przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska; 

12) stosuje ekologiczne metody produkcji rolniczej; 
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13) prowadzi produkcję rolniczą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami 

Wzajemnej Zgodności; 

14) prowadzi sprzedaż zwierząt oraz produktów pochodzenia rolniczego; 

15) oblicza opłacalność produkcji rolniczej. 

2. Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej 

Uczeń: 

1) określa warunki adaptacji gospodarstwa rolnego na potrzeby działalności agroturystycznej; 

2) projektuje układy funkcjonalne i wyposażenie gospodarstwa rolnego na potrzeby klientów; 

3) planuje i dobiera wyposażenie bazy do prowadzenia usług noclegowych, żywieniowych 

i towarzyszących; 

4) planuje działalność turystyczną w gospodarstwie rolnym i oblicza jej opłacalność; 

5) dostosowuje produkcję rolniczą w gospodarstwie rolnym do potrzeb klientów; 

6) stosuje przepisy prawa dotyczące minimalnych wymagań dla obiektów świadczących usługi 

noclegowe; 

7) przestrzega zasad kategoryzacji bazy noclegowej. 

3. Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym 

Uczeń: 

1) organizuje i realizuje usługi noclegowe; 

2) wykonuje prace związane z utrzymaniem porządku i czystości w gospodarstwie; 

3) układa jadłospisy dla różnych grup klientów z uwzględnieniem potraw regionalnych oraz 

przetworów własnej produkcji; 

4) sporządza potrawy i napoje przestrzegając zasad racjonalnego żywienia oraz bezpieczeństwa 

i jakości zdrowotnej żywności; 

5) przestrzega zasad obsługi klienta. 

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE  

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik turystyki wiejskiej powinna posiadać 

następujące pomieszczenia dydaktyczne: 

1) pracownię turystyki, wyposażoną w: mapy i atlasy, przewodniki, foldery, katalogi biur podróży, 

cenniki usług, informatory, rozkłady jazdy komunikacji: kolejowej, autobusowej, lotniczej, wzory 
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umów cywilnoprawnych, wzory dokumentów stosowanych w turystyce, czasopisma i literaturę 

zawodową, czytnik kart kredytowych, wzory kart i rachunków kredytowych; 

2) pracownię hotelarską, składająca się z lady recepcyjnej i jednostki mieszkalnej z pełnym węzłem 

sanitarnym, wyposażoną w: łóżko, pościel i bieliznę pościelową, zestaw ręczników, telewizor, 

drobne dodatkowe wyposażenie, wózek z wyposażeniem i środkami do sprzątania; 

3) pracownię żywienia z salą konsumpcyjną, wyposażoną w: urządzenia i sprzęt kuchenny, meble 

kuchenne, zestawy naczyń kuchennych, surowce, przyprawy i produkty spożywcze, normy 

dotyczące żywienia zbiorowego, instrukcje obsługi, odzież ochronną, apteczkę, stoły i krzesła, 

bieliznę i zastawę stołową, elementy dekoracyjne, literaturę zawodową, zbiory przepisów 

kulinarnych; 

4) pracownię rolniczą, wyposażoną w: okazy naturalne roślin, atlasy: roślin, zwierząt, chorób, 

chwastów i szkodników, przekroje, modele i atrapy zwierząt gospodarskich, przekroje, modele 

i atrapy pojazdów, maszyn i narzędzi, instrukcje obsługi pojazdów i maszyn rolniczych, próbki: 

nasion, pasz, nawozów, środków ochrony roślin, wzory dokumentów, normy, katalogi, literaturę 

zawodową. 

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia 

ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, podmiotach świadczących usługi turystyczne 

i hotelarskie oraz gospodarstwach rolnych prowadzących działalność agroturystyczną. 

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy 

właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin). 

4. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1) 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty

kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-

gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub

grupie zawodów 

320 godz. 

T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 310 godz. 

T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 560 godz. 

 

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin 

określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, 
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przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej dla 

dorosłych, minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: 

wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia 

stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla 

kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. 
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Załącznik 5. 

Realizacja zagadnień związanych z promocją regionu świętokrzyskiego poprzez efekty 

Podstawy programowej kształcenia w zawodach (część 1.) 

Nazwa zawodu i numer 

efekty kształcenia 
wspólne dla 
wszystkich 
zawodów 

Efekt kształcenia dla danej grupy 
efektów 

Temat zajęć, zagadnienia 
związane z promocją regionu 
świętokrzyskiego 

BHP   

 

PDG   

 

 

JOZ   

 

 

KPS   

 

 

OMZ   
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Załącznik 6. 

Realizacja zagadnień związanych z promocją regionu świętokrzyskiego poprzez efekty Podstawy 

programowej kształcenia w zawodach (część 2.) 

Nazwa zawodu i numer 

 

efekty kształcenia 
wspólne dla 
zawodów 
w ramach obszaru. 

(PKZ)  

Efekt kształcenia dla danej grupy 
efektów 

Temat zajęć, zagadnienia 
związane z promocją regionu 
świętokrzyskiego 

  

 

 

 

 

 

 

efekty kształcenia 
właściwe dla 
kwalifikacji 
wyodrębnionych 
w zawodzie 

(kwalifikacje) 
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Załącznik 7. 

Lista sojuszników mojej szkoły i ich potencjalne wsparcie. 
 

Sojusznik Potencjalne wsparcie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


