Program praktyki zawodowej
w zawodzie TECHNIK LOGISTYK (kl. III)

Program nauczania 333107
Czas trwania praktyki zawodowej: 4 tygodnie (160 godz.)

Praktyka zawodowa stanowi istotny element w procesie przygotowania zawodowego
ucznia i powinna dasz mu możliwość zastosowania i pogłębienia zdobytych wiadomości
i umiejetnosci w rzeczywistych warunkach pracy.
W wyniku realizacji programu praktyki uczeń :
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zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa
dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska;
stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych;
stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania miedzy
nimi;
wyszukuje informacji o przedsiębiorstwach z branży;
analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
prowadzi korespondencje związana z prowadzeniem działalności gospodarczej;
przechowuje dokumenty;
obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające
prowadzenie działalności gospodarczej;
planuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
rozróżnia rodzaje kosztów i przychodów prowadzonej działalności;
optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;
analizuje wyniki prowadzonej działalności gospodarczej;
interpretuje wskaźniki ekonomiczne prowadzonej działalności gospodarczej;
dobiera parametry decydujące o sposobie i czasie przechowywania materiałów;
organizuje czynności związane z przygotowaniem ładunku do przewozu
i przechowywania;
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dobiera opakowania do rodzaju produktów, potrzeb klienta i środków transportu;
nadzoruje przebieg procesów magazynowych;
zna zasady odpowiedzialności pracowników magazynu za powierzone mienie;
dobiera kanały dystrybucji do przyjętej strategii przepływu;
wybiera kontrahentów według przyjętych kryteriów;
sporządza dokumenty dotyczące przepływu miedzy ogniwami kanału dystrybucji
w języku polskim;
dobiera technologie procesów transportowych do warunków zlecenia;
sporządza plan z przebiegu procesu transportowego;
opracowuje harmonogramy wykonania procesu transportowego;
sporządza dokumentacje procesów logistycznych jednostki gospodarczej w języku
polskim;
organizuje przepływ informacji i zasobów w jednostce gospodarczej;
przestrzega zasad kultury i etyki;
jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
przewiduje skutki podejmowanych działań;
jest otwarty na zmiany;
aktualizuje wiedze i doskonali umiejętności zawodowe;
przestrzega tajemnicy zawodowej;
potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
współpracuje w zespole.

Praktyka zawodowa realizowana jest przez 4 tygodnie. Miejscem praktyk jest
przedsiębiorstwo logistyczne, produkcyjne, transportowe lub handlowe.
Wskazane jest, aby praktyka rozpoczynała sie od zapoznania z organizacja pracy
i zadaniami, zgodnie z obowiązującymi standardami takimi jak: struktura organizacyjna,
regulamin pracy, zadania strategiczne działów firmy, profil działalności zakładu, zadania
pracowników, współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Program praktyki należy traktować w sposób elastyczny. Ze względów organizacyjnych
dopuszcza sie pewne modyfikacje i odstępstwa od jego realizacji, w zależności
od specyfiki zakładu pracy.
Uczniowie powinni uczestniczyć w procesie pracy oraz w różnorodnych formach szkolenia
organizowanych przez opiekuna praktyk, takich jak: pokazy, instruktaże, obserwacje pracy
specjalistów oraz spotkania i zajęcia szkoleniowe.
W czasie praktyki uczeń powinien prowadzić dziennik.

