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RAPORT KOORDYNATORA/RAPORT ZE STAŻU  

LIPIEC 2017 R. 

 

Liczba godzin: 150 

 

Liczba uczniów: 59 ukończyło (z 60) 

 

Liczba pracodawców: 25 

 

Opis zadań wykonywanych przez stażystę/uzyskane kompetencje w wyniku realizacji 

stażu: 

OPIS ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ STAŻYSTĘ (TECHNIKUM HANDLOWE): 

Uczniowie szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec byli przygotowywani do 

wykonywania następujących zadań zawodowych: 

-  wykonywania prac/prowadzenia dokumentacji związanych z obsługą klientów oraz 

realizacją transakcji kupna i sprzedaży, 

-  prowadzenia/prowadzenia dokumentacji działań reklamowych i marketingowych, 

-  organizowania i prowadzenia/prowadzenia dokumentacji działalności handlowej, 

-  zarządzania/prowadzenia dokumentacji działalnością/ci handlową/ej przedsiębiorstwa. 

KOMPETENCJE UZYSKANE W WYNIKU REALIZACJI STAŻU (TECHNIKUM 

HANDLOWE): 

-  organizowanie/prowadzenie dokumentacji sprzedaży, 

-  organizacja działań/prowadzenie dokumentacji działalności reklamowych 

i marketingowych, 

-  zarządzanie handlem/prowadzenie dokumentacji handlowej, 

-  sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej. 

 

OPIS ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ STAŻYSTĘ (TECHNIKUM 

EKONOMICZNE): 

Uczniowie szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista byli przygotowywani do 

wykonywania następujących zadań zawodowych: 

-  planowania i prowadzenia/prowadzenia dokumentacji działalności gospodarczej, 

-  obliczania podatków, 

-  prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, 

-  prowadzenia rachunkowości, 

-  wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą. 

KOMPETENCJE UZYSKANE W WYNIKU REALIZACJI STAŻU (TECHNIKUM 

EKONOMICZNE): 

-  organizowanie/prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej i obliczanie 

podatków, 

-  prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, 

-  sporządzanie planów, analiz i sprawozdań, 

-  dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych, 

-  prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji, 

-  sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej. 
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Wartość dodana, co po realizacji stażu wynika na dla uczniów/przedsiębiorców/szkoły: 

uczniowie poznają realne warunki pracy, uczą się dyscypliny pracy, odpowiedzialności za 

swoje działania, odczuwają dowartościowanie, wartością dodaną jest także: podjęcie 

współpracy szkoły z pracodawcami w zakresie opracowywania i wdrażania zmian 

w kształceniu zawodowym, budowanie dobrego wizerunku firmy jako organizacji 

odpowiedzialnej społecznie (współpracującej z sektorem edukacji)., dzięki przyjęciu 

stażystów następuje odciążenie innych pracowników w okresie letnim  

 

Opinia pracodawców na temat stażu: pracodawcy pozytywnie oceniają pomysł organizacji 

staży dla uczniów, widzą w takiej formie szanse na doskonalenie wśród uczniów kompetencji 

przez nich poszukiwanych u absolwentów szkół zawodowych, aspirujących do pracy, 

doceniają możliwość przyjęcia do pracy stażysty zgodnego z własnymi wymaganiami oraz 

poniesienie mniejszych kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników, 

opiekunowie wyrażają zadowolenie z otrzymywanego dodatku do wynagrodzenia w związku 

z pełnieniem tej funkcji. 

 

 


