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1. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Program nauczania dla zawodu technik administracji opracowany jest zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
 ustawa z dnia 8 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r, Nr 205, poz. 1206),
 rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7),
 rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184),
 rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204),
 rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626),
 rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz
dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2012 r., poz. 752),
 rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.),
 rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487),
 rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z
późn. zm.).

2. OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
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 gospodarczospołecznym, 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
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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.
Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie powyższych celów ogólnych kształcenia zawodowego.

3. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI
Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji
publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Ważnymi
zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, a
także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych. Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. Prowadzi podstawową
dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

4. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Współcześnie obserwuje się wzrastającą rolę dziedzin gospodarki związanych ze sferą szeroko rozumianych usług. Na tym tle wzrastają także oczekiwania wobec
administracji, od której wymaga się coraz większej sprawności, kompetencyjności, życzliwości wobec interesantów i traktowania swojej pracy w kategoriach służby
publicznej. Również rozwój techniki biurowej i systemów komunikacji obliguje pracowników administracji do ciągłego doskonalenia swoich kwalifikacji w tym zakresie.
W związku z powyższym technik administracji powinien posiadać uniwersalne kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych,
przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej i umożliwiające pracę na różnych stanowiskach administracyjnych. Jego
wykształcenie w zakresie podstawowej wiedzy i umiejętności stanowi podbudowę do doskonalenia, szybkiej adaptacji do nowych warunków pracy i dalszego kształcenia w
zawodzie.
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Analiza ofert pracy wykazała, że bieżące zapotrzebowanie rynku pracy na techników administracji jest stabilne i stosunkowo wysokie. W każdym tygodniu objętym analizą
(listopad 2009, kwiecień 2010 występowało średnio 9,9 ofert pracy w portalu Pracuj.pl. w obszarze administracja biurowa oraz 8,5 oferty pracy w dodatku „Gazeta Praca”
dołączanym do „Gazety Wyborczej” w obszarze „ biuro i administracja” (L.Kuras „Jaki pracownik – jaki zawód”?. Analiza internetowych i prasowych ofert pracy, ŁDNiKP,
Łódź 2010). Natomiast prognozy przygotowane w oparciu o wykonane badania ankietowe pracodawców pozwalają przewidywać blisko dwukrotny wzrost zapotrzebowania
rynku pracy na techników administracji w latach 2012 – 2014 roku w porównaniu z okresem 2010 – 2011 (zgodnie z „Potrzeby kadrowe województwa łódzkiego – raport z
badań ankietowych E.Ciepucha, J.Moss ŁCDNiKP Łódź 2011).

5. POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI Z INNYMI ZAWODAMI
Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiając uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych
potrzeb i ambicji. Grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem PKZ(A.m).
Zawody, które mają wspólną podstawę do kształcenia w zawodzie PKZ(A.m) to technik administracji, technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik
rachunkowości, technik handlowiec, technik księgarstwa.
Kwalifikacja

Symbol zawodu

Zawód

334306

Technik administracji

Elementy wspólne
OMZ

A.68.

Obsługa klienta w jednostkach administracji

PKZ(A.m)
A.35.

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

331403

Technik ekonomista

A.36.

Prowadzenie rachunkowości

331403
431103

Technik ekonomista
Technik rachunkowości

431103

Technik rachunkowości

333107

Technik logistyk

522305

Technik handlowiec

A.65
A.32
A.22

Rozliczanie wynagrodzeń
i danin publicznych
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów
informacji w jednostkach organizacyjnych
Prowadzenie działalności handlowej
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OMZ
PKZ(A.m)
OMZ
PKZ(A.m)
OMZ
PKZ(A.m)
OMZ
PKZ(A.m)
OMZ
PKZ(A.m)
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A.29

Obsługa klientów i kontrahentów

333108

Technik spedytor

A.18

Prowadzenie sprzedaży

522306

Technik ksiegarstwa

OMZ
PKZ(A.m)
OMZ
PKZ(A.m)

6. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
2) sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
3) prowadzenia postępowania administracyjnego.
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik administracji:
 efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ);
 efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
PKZ(A.m);
 efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.).
Kształcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.

7. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Program nauczania dla zawodu technik administracji uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze
koncepcje nauczania.
Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności ponadprzedmiotowych zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej
umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:
1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego
uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
Program nauczania dla zawodu technik administracji 334306 o strukturze przedmiotowej
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3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na
obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8) umiejętność pracy zespołowej.
W programie nauczania dla zawodu technik administracji uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w
zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak: język polski, język
obcy nowożytny, a także informatyka, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości i edukację dla bezpieczeństwa.

.
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8. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkole policealnej minimalny wymiar godzin na
kształcenie zawodowe wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 800 godzin, a na kształcenie zawodowe
praktyczne 800 godzin.
W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik administracji minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i
wynosi:
- 910 godzin na realizację kwalifikacji A.68.,
- 280 godzin na realizację efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia.
Tabela. Plan nauczania dla zawodu technik administracji o strukturze przedmiotowej
Klasa
Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

1
Język obcy w administracji
2
Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
3
Podstawy prawa cywilnego
4
Podstawy prawa pracy
5
Podstawy prawa administracyjnego
6
Podstawy finansów publicznych
Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne
7
8

Wykonywanie pracy biurowej
Postępowanie w administracji
Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne
Praktyki zawodowe

I

Liczba godzin w okresie nauczania*
II

I
II
I
Kształcenie zawodowe teoretyczne
2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
2
2
3
3
3
2
2
15
13
13
Kształcenie zawodowe praktyczne**
6
4
2
4
8
5
10
12
7
4 tyg.
5***

II
2
3

4
9
7
4
11
5***

* do celów obliczeniowych przyjęto 30 tygodni w ciągu jednego roku szkolnego.
** zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy.
*** w przypadku praktyk realizowanych w wymiarze ponad 4 tygodnie.
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tygodniowo

łącznie

8
10
8
7
13
4
50

128
160
128
112
208
64
800

19
21
40

304
336
640
320
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EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJĘ A.68. ODBYWA SIĘ POD KONIEC KLASY DRUGIEJ.
Tabela. Wykaz przedmiotów i działów programowych dla zawodu technik administracji
Nazwa obowiązkowych zajęć
edukacyjnych
1. Język obcy w administracji
(128 godzin)
2. Działalność gospodarcza w jednostce
organizacyjnej
(160 godzin)
3. Podstawy prawa cywilnego
(128 godzin)
4. Podstawy prawa pracy
(112 godzin)
5. Podstawy prawa administracyjnego
(208 godzin)
6. Podstawy finansów publicznych
(64 godziny)
7. Wykonywanie prac biurowych
(304 godziny)
8. Postępowanie w administracji
(336 godzin)

Nazwa działu programowego
1.1. Porozumiewanie się z klientem oraz współpracownikami
w języku obcym
1.2. Sporządzanie korespondencji w języku obcym
2.1. Podstawy statystyki
2.2. Podstawy podejmowania działalności gospodarczej
2.3. Prowadzenie działalności gospodarczej w jednostce
organizacyjnej
3.1. Osoba fizyczna i prawna
3.2. Formy czynności prawnych
3.3. Zobowiązania
4.1 Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
4.2 Dokumentacja stosunku pracy
5.1 Formy działania administracji
5.2 Struktura organów administracji
5.3 Zdania organów administracji
5.4 Źródła prawa
6.1. Elementy finansów publicznych
6.2. Analiza budżetu jednostki organizacyjnej
7.1. Dokumentacja biurowa działalności gospodarczej
7.2. Organizacja pracy biura
7.3. Redagowanie i przechowywanie dokumentów
8.1. Postępowanie administracyjne w I instancji
8.2. Postępowanie odwoławcze w administracji

Liczba godzin
przeznaczona na
dział
60
68
32
50
78
38
42
48
40
72
48
52
60
48
24
40
104
100
100
140
120
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8.3. Postępowanie egzekucyjne w administracji
Praktyki zawodowe
(320 godzin)

76
320
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9. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
W programie nauczania dla zawodu technik administracji zastosowano taksonomię celów ABC B. Niemierko.

1. Język obcy w administracji
1.1. Porozumiewanie się z klientem oraz współpracownikami w języku obcym
1.2. Sporządzanie korespondencji w języku obcym
1.1. Porozumiewanie się klientem oraz współpracownikami w języku obcym
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
JOZ(1)1 posłużyć się kontekstem w celu zrozumienia wypowiedzi z użyciem
specjalistycznego słownictwa stosowanego w administracji;
JOZ(1)2 obsłużyć klienta w języku obcym;
JOZ(2)1 zaplanować rozmowę z klientem;
JOZ(2)2 przeprowadzić rozmowę z klientem;
JOZ(2)3 brać czynny udział w zebraniu, dyskusji, konferencji;
JOZ(2)4 zastosować zwroty grzecznościowe w języku obcym;
JOZ(2)5 sformułować dłuższą wypowiedź wykorzystując przyswojone
kategorie semantyczne, materiał leksykalny w zakresie tematów i sytuacji
związanych z obsługą klienta;
JOZ(2)6 odpowiadać i inicjować rozmowy telefoniczne;
JOZ(2)7 zaprezentować dane o firmie;
JOZ(2)8 sformułować dłuższą wypowiedź na temat prezentacji organu
administracji;
JOZ(4)1 porozumieć się z klientami oraz pracownikami podczas
wykonywania zadań zawodowych;
JOZ(4)2 przekazać w języku obcym informacje dotyczące wykonywanych
prac;
JOZ(4)3 słuchać wypowiedzi współpracowników w języku obcym zgodnie z
zasadami aktywnego słuchania.

Poziom wymagań
programowych

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P
P
P
PP
P

C
D
C
C
B

P

C

P
P

D
C

P

C

P

C

P

C

P

A

Materiał nauczania
 Słownictwo specjalistyczne związane z wykonywaniem zadań
zawodowych.
 Obsługa klienta w języku obcym.
 Rozmowa z klientem.
 Zastosowanie zwrotów grzecznościowych.
 Prezentowanie organu administracji.
 Porozumienie o współpracy.
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1.1. Porozumiewanie się klientem oraz współpracownikami w języku obcym
Planowane zadania
Rozmowa z klientem.
Otrzymałeś zadanie zainicjowania i przeprowadzenia rozmowy z klientem na określony temat. Zadanie wykonujesz w parze z kolegą/koleżanką. Przeprowadzona rozmowa zostanie oceniona
przez nauczyciela.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni językowej wyposażonej w komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla jednego ucznia), projektor multimedialny, dyktafon
telefon z automatyczną sekretarką i faksem.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy dla uczniów, akty prawne, słowniki, filmy i prezentacje multimedialne.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą będą ćwiczenia. Uczniowie będą otrzymywać zróżnicowane polecenia do ćwiczenia umiejętności prowadzenia rozmów z klientem. Ćwiczenia będą poprzedzane
objaśnieniem nauczyciela.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: grupowa /w parach/.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie obserwacji przeprowadzonej rozmowy z klientem. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: sposób i
czas prowadzonej rozmowy, zasób słownictwa, płynność prowadzonej rozmowy, poprawność językowa.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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1.2. Sporządzanie korespondencji w języku obcym
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań
programowych

Kategoria
taksonomiczna

JOZ(3)1 sporządzić pisma, protokoły, sprawozdania, notatki służbowe;
JOZ(3)2 sporządzić pisma w korespondencji między organami administracji
oraz organem administracji a klientem;
JOZ(3)3 przetłumaczyć na język obcy z zachowaniem podstawowych zasad
gramatyki i ortografii, teksty zawodowe napisane w języku polskim;
JOZ(3)4 zredagować notatkę na temat wysłuchanego tekstu;
JOZ(3)5 napisać podanie, życiorys, e-mail, ulotkę itp.;
JOZ(3)6 przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczną korespondencję dotyczącą
spraw klienta;
JOZ(3)7 zredagować korespondencję dotyczącą przepisów prawa
międzynarodowego, prawa pracy, prawa administracyjnego
JOZ(4)4 przetłumaczyć obcojęzyczne przepisy prawne;
JOZ(1)3 przetłumaczyć korespondencję otrzymywaną za pomocą poczty
elektronicznej;
JOZ(5)1 użytkować obcojęzyczne zasoby Internetu związane z tematyką
zawodową;
JOZ(5)2 wyszukać w różnych źródłach informacje dotyczące tematyki
zawodowej;
JOZ(5)3 skorzystać z obcojęzycznych portali internetowych przy
wyszukiwaniu przepisów prawnych oraz sporządzaniu pism związanych z
tematyką zawodową.

P

C

P

C

P

C

P
P

C
B

P

C

PP

D

P

D

P

C

P

D

P

A

P

C

Materiał nauczania
 Sporządzanie dokumentacji w języku obcym.
 Sporządzanie pism urzędowych.
 Tłumaczenie na język polski korespondencji oraz przepisów
prawnych.
 Korzystanie z zasobów Internetu.

Planowane zadania
Sporządzanie notatki, pisma, protokołu, sprawozdania
Otrzymałeś zadanie sporządzenia sprawozdania ze spotkania zarządu spółki, w której pracujesz. Zadanie wykonujesz indywidualnie korzystając z dostępnych w pracowni programów
komputerowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzone sprawozdanie przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny.
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1.2. Sporządzanie korespondencji w języku obcym
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni językowej wyposażonej w komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów), urządzenia multimedialne.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy dla uczniów, akty prawne, słowniki, filmy i prezentacje multimedialne.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą będą ćwiczenia. Uczniowie będą kształtować umiejętności wyszukiwania przepisów prawnych oraz sporządzania pism i dokumentów w języku obcym dotyczących pracy
zawodowej w organach administracji.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji sporządzonych przez uczniów pism, sprawozdań, notatek itp. W ocenie należy uwzględnić następujące
kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (struktura dokumentu).
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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2. Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
2.1. Podstawy statystyki
2.2. Podstawy podejmowania działalności gospodarczej
2.3. Prowadzenie działalności gospodarczej w jednostce organizacyjnej
2.1. Podstawy statystyki
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań
programowych

Kategoria
taksonomiczna

PKZ(A.m)(8)1 wyliczyć etapy badania statystycznego;
PKZ(A.m)(8)2 wyznaczyć jednostki statystyczne do próby;
PKZ(A.m)(8)3 dokonać analizy formularzy statystycznych, tablic
statystycznych, instrukcji statystycznych;
PKZ(A.m)(8)4 określić dokładność wyników badania statystycznego;
PKZ(A.m)(9)1 rozróżnić metody badań statystycznych;
PKZ(A.m)(9)2 scharakteryzować metody badań statystycznych;
PKZ(A.m)(10)1 zdefiniować podstawowe pojęcia statystyczne;
PKZ(A.m)(10)2 rozróżnić cechy statystyczne;
PKZ(A.m)(11)1 rozróżnić podstawowe miary statystyczne;
PKZ(A.m)(11)2 obliczyć podstawowe miary statystyczne;
PKZ(A.m)(11)3 zinterpretować podstawowe miary statystyczne, np. średnia,
mediana, dominanta itp.;
PKZ(A.m)(12)1 dokonać analizy badanego zjawisko za pomocą
podstawowych miar statystycznych;
PKZ(A.m)(12)2 rozpoznać metody analizy współzależności dwóch zjawisk;
PKZ(A.m)(13)1 sklasyfikować jednostki objęte badaniem statystycznym;
PKZ(A.m)(13)2 wymienić sposoby prezentowania materiału statystycznego;
PKZ(A.m)(13)3 rozróżnić rodzaje szeregów statystycznych;
PKZ(A.m)(13)4 sporządzić prezentacje danych statystycznych;
KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia
zawodowego;

P
P

A
C

P

A

p
P
P
P
P
P
P

C
B
B
A
B
B
C

P

B

P

D

P
P
P
P
P

A
C
A
B
B

Materiał nauczania
 Podstawowe pojęcia statystyczne.
 Metody, techniki i rodzaje badań.
 Zasady przygotowania materiału statystycznego do
gromadzenia.
 Zasady gromadzenia materiału statystycznego.
 Opracowanie materiału statystycznego.
 Metody graficznej prezentacji danych.
 Podstawy analizy statystycznej.
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2.1. Podstawy statystyki
KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia
umiejętności zawodowych;
KPS(4)1 przeanalizować zmiany zachodzące w branży;
KPS(4)2 podejmować nowe wyzwania;
KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i
technik pracy.
Planowane zadania
Otrzymałeś zadanie przeprowadzenia analizy współzależności dwóch zjawisk (np. wielkości zysku osiągniętego przez spółki i wysokości wypłaconej dywidendy) za pomocą poznanych metod.
Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe. Opracowaną analizę będziesz prezentować na forum grupy (10 minut) oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny.
Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanego zadania wskazując na ewentualne błędy.
Zadanie powinno być wykonane w grupach dwuosobowych lub indywidualnie.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni pracy biurowej wyposażonej w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.
Środki dydaktyczne
Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, przykładowe formularze i instrukcje statystyczne, przykładowe prezentacje danych statystycznych, zestaw ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Podstawy statystyki” wymaga stosowania następujących metod kształcenia: praca z tekstem, wykład informacyjny, instruktaż, ćwiczenia (po opanowaniu przez słuchaczy
niezbędnych wiadomości teoretycznych dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń).
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form pracy w grupach dwuosobowych i indywidualnie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę testu wielokrotnego wyboru i ocenę zadania praktycznego.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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2.2. Podstawy podejmowania działalności gospodarczej
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
PKZ(A.m)(1)1 objaśnić przedmiot i zakres ekonomii;
PKZ(A.m)(1)2 rozróżnić podstawowe pojęcia z zakresu mikroekonomii i
makroekonomii;
PKZ(A.m)(1)3 wyjaśnić, na czym polega proces gospodarowania;
PKZ(A.m)(1)4 scharakteryzować podstawowe systemy gospodarcze;
PKZ(A.m)(1)5 określić podstawowe relacje zachodzące między gospodarką,
ekologia i postępem technicznym;
PKZ(A.m)(1)6 scharakteryzować podstawowe rodzaje powiązań między
podmiotami gospodarującymi;
PKZ(A.m)(1)7 wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z decyzjami
konsumenta i producenta;
PKZ(A.m)(1)8 wyjaśnić pojęcia związane z zarządzaniem firmą;
PKZ(A.m)(1)9 omówić podstawowe cele, reguły i instrumenty polityki
makroekonomicznej;
PKZ(A.m)(1)10 scharakteryzować poszczególne fazy cyklu gospodarczego;
PKZ(A.m)(1)11 scharakteryzować międzynarodowy system finansowy;
PDG(1)1 rozróżnić pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej:
przedsiębiorstwo, przedsiębiorca;
PDG(1)2 scharakteryzować proces gospodarczy i jego podstawowe ogniwa
(etapy, fazy);
PDG(1)3 klasyfikować rodzaje przedsiębiorstw wg formy własności, formy
prawno-organizacyjnej, rozmiaru i rodzaju prowadzonej działalności;
PDG(2)1 zastosować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych
osobowych i prawa autorskiego;
PDG(2)2 zastosować przepisy prawa podatkowego;
PDG(2)3 dokonać analizy przepisów prawa pracy, przepisów o ochronie

Poziom wymagań
programowych

Kategoria
taksonomiczna

P

B

P

B

P
PP

C
D

P

C

P

C

P

C

P

B

P

B

P
P

C
C

P

B

P

C

P

C

P

A

P
PP

A
D

Materiał nauczania
 Przedmiot i zakres ekonomii.
 Systemy gospodarcze.
 Stosunki zachodzące między gospodarką a środowiskiem
naturalnym oraz rola, jaką odgrywa postęp techniczny.
 Zarządzanie firmą.
 Cykliczność rozwoju gospodarczego.
 Międzynarodowy system finansowy.
 Podstawy działalności gospodarczej.
 Zasady planowania określonej działalności.
 Formy organizacyjno-prawne działalności przedsiębiorstwa.
 Formy pozyskiwania kapitału.
 Rejestrowanie firmy.
 Dokumentacja dotycząca podejmowania działalności
gospodarczej.
 Opodatkowanie działalności gospodarczej.
 Wydajność pracy. Systemy wynagrodzeń pracowników.
 Obowiązki pracodawcy dotyczące ubezpieczeń społecznych.
Ubezpieczenia gospodarcze.
 Etyka w biznesie.
 Przepisy bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
 Podstawowe pojęcia związane z ochroną środowiska,
materialnym środowiskiem pracy i ergonomią pracy.
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2.2. Podstawy podejmowania działalności gospodarczej
danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa
autorskiego;
PDG(2)4 przewidzieć konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania
przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów prawa
podatkowego i prawa autorskiego;
PDG(3)1 wskazać przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(3)2 zastosować przepisy dotyczące prowadzenia działalności
gospodarczej;
PDG(3)3 przewidzieć konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania
przepisów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej;
BHP(1)1 wskazać podstawowe przepisy i zasady BHP;
BHP(1)2 zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące ochrony
przeciwpożarowej;
BHP(1)3 wyjaśnić zasady postępowania w przypadku pożaru;
BHP(1)4 rozróżnić sprzęt gaśniczy;
BHP(1)5 wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z ochroną środowiska i
materialnym środowiskiem pracy;
BHP(1)6 wyjaśnić pojęcie ergonomia;
BHP(2)1 wymienić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy
i ochrony środowiska w Polsce;
BHP(2)2 scharakteryzować zadania i uprawnienia instytucji oraz służb
działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
BHP(2)3 wskazać podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy;
BHP(2)4 wskazać podstawowe przepisy dotyczące ochrony środowiska w
Polsce;
KPS(3)1 przeanalizować rezultaty działań;
KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;
KPS(5)1 przewidywać sytuacje wywołujące stres;
KPS(5)2 stosować sposoby radzenia sobie ze stresem;
KPS(5)3 określić skutki stresu.

P

C

P

A

P

D

P

D

P

A

P

A

P
P

C
B

P

A

P

C

P

A

P

C

P

A

P

A

Program nauczania dla zawodu technik administracji 334306 o strukturze przedmiotowej
20

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`

2.2. Podstawy podejmowania działalności gospodarczej
Planowane zadania
Otrzymałeś zadanie opracowania procedury postępowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Zadanie
powinno być wykonywane w grupach pod kierunkiem wybranego lidera. Grupy powinny zaprezentować swoje opracowania w formie prezentacji (w dowolnej formie, np.: plakaty, prezentacja
multimedialna,). Po prezentacji powinna być przeprowadzona dyskusja pod kierunkiem nauczyciela w celu zweryfikowania przedstawionych propozycji i ustalenia wspólnej procedury. Na
podstawie opracowanej procedury grupa uczniów opracuje poradnik „Krok po kroku – zakładam własną działalność ”. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanego zadania wskazując na
ewentualne błędy.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni pracy biurowej wyposażonej w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.
Środki dydaktyczne
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy. Komputer z dostępem do
Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów), urządzenia multimedialne, zestawy ćwiczeń.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominująca metodą kształcenia powinna być metoda projektu.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach do 5 osób oraz indywidualnie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie obserwacji przedstawionej prezentacji oraz jej analizy. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne:
zawartość merytoryczna, sposób prezentacji.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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2.3. Prowadzenie działalności gospodarczej w jednostce organizacyjnej
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
PDG(4)1 zidentyfikować przedsiębiorstwa i instytucje administracyjnousługowe;
PDG(4)2 określić powiązania przedsiębiorstw i instytucji administracyjnousługowych z otoczeniem;
PDG(5)1 dokonać analizy działalności administracyjno-usługowej;
PDG(5)2 dokonać analizy czynników kształtujących popyt na usługi
administracyjne;
PDG(5)3 porównać działania prowadzone przez przedsiębiorstwa
konkurencyjne;
PDG(6)1 ustalić zakres i zasady współpracy z przedsiębiorstwami
administracyjno-usługowymi z branży;
PDG(6)2 zaplanować wspólne przedsięwzięcia dotyczące promowania usług
za zakresu obsługi administracyjnej;
PDG(10)1 rozróżniać elementy marketingu mix;
PDG(10)2 dobrać działania marketingowe do prowadzonej działalności;
PDG(10)3 opracować kwestionariusz badania ankietowego dotyczącego
potrzeb klientów;
PDG(10)4 dokonać analizy potrzeb klientów na podstawie
przeprowadzonych badań ankietowych;
PDG(11)1 rozróżnić składniki kosztów i przychodów w działalności
gospodarczej;
PDG(11)2 rozróżnić rodzaje i metody kalkulacji;
PDG(11)3 rozpoznać zasadnicze elementy kształtujące wynik finansowy w
zależności od rodzaju działalności jednostki organizacyjnej;
PDG(11)4 określić wpływ kosztów i przychodów na wynik finansowy;
PDG(11)5 wskazać możliwości optymalizowania kosztów prowadzonej
działalności;
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taksonomiczna
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Zasady współpracy jednostek organizacyjnych z otoczeniem.
Analiza działalności jednostek organizacyjnych.
Pojęcie i narzędzia marketingu mix.
Badania marketingowe jako źródło wiedzy o rynku i
nabywcach.
Koszty i przychody działalności gospodarczej.
Kalkulacja kosztów.
Wynik finansowy i jego elementy.
Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp.
Źródła i czynniki szkodliwe w środowisku pracy.
Sposoby zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu
pracy.
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2.3. Prowadzenie działalności gospodarczej w jednostce organizacyjnej
BHP(3)1 wskazać prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy;
BHP(3)2 wymienić obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy;
BHP(3)3 opracować procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy w jednostkach organizacyjnych;
BHP(4)1 przewidzieć wystąpienie możliwych zagrożeń dla zdrowia i życia
człowieka oraz mienia i środowiska związanych z wykonywaniem zadań
zawodowych w jednostkach organizacyjnych;
BHP(4)2 scharakteryzować sposoby przeciwdziałania zagrożeniom przy
obsłudze klientów w jednostkach organizacyjnych;
BHP(4)3 określić typowe choroby zawodowe występujące przy obsłudze
klientów w jednostkach organizacyjnych;
BHP(5)1 rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe w środowisku pracy przy
obsłudze klientów w jednostkach organizacyjnych;
BHP(5)2 określić sposoby zabezpieczenia się przed czynnikami szkodliwymi
w pracy przy obsłudze klientów w jednostkach organizacyjnych;
BHP(6)1 zidentyfikować czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka
występujące przy obsłudze klientów w jednostkach organizacyjnych;
BHP(6)2 dokonać analizy skutków oddziaływania czynników szkodliwych na
organizm człowieka;
BHP(6)3 ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia w
miejscu pracy;
KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;
KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań;
KPS(9)1 stosować techniki negocjacyjne;
KPS(9)2 zachowywać się asertywnie;
KPS(9)3 proponować konstruktywne rozwiązania.
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2.3. Prowadzenie działalności gospodarczej w jednostce organizacyjnej
Opracuj projekt „Prowadzę własną firmę usługowo-administracyjną”.
Dobierz 2 osoby, z którymi będziesz wykonywał/a projekt.
I etap - przygotowanie opisu (konspektu) projektu, w którym określone zostają szczegółowe cele projektu, konieczne do podjęcia działania lub pytania, na które należy poszukiwać odpowiedzi,
czas wykonania projektu, ustalone z nauczycielem terminy konsultacji oraz kryteria, zakres i terminy oceny.
II etap - opracowanie szczegółowego planu działania zawierającego następujące informacje: zadanie do wykonania, osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania, termin wykonania zadania
oraz ewentualne koszty.
III etap - podejmowanie systematycznych działań projektowych:
– zbieranie i gromadzenie informacji potrzebnych do rozstrzygnięcia postawionych w projekcie problemów,
– selekcja i analiza zgromadzonych informacji,
– wnioskowanie ukierunkowane na wybór optymalnego rozwiązania,
– wykonanie projektu w praktyce.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Dział programowy „Prowadzenie działalności gospodarczej w jednostce organizacyjnej” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia
przygotowują ucznia do funkcjonowania na rynku pracy jako przedsiębiorcy. Powinny być kształtowane umiejętności przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w działalności
gospodarczej, współpracy z innymi przedsiębiorstwami w branży. Należy także kształtować postawę samodzielności w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialności za siebie i innych. Oceny
osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wykonanego projektu.
Środki dydaktyczne
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy, filmy i prezentacje
multimedialne dotyczące marketingu.
Komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla jednego ucznia), projektor multimedialny, programy komputerowe.
Zalecane metody dydaktyczne
W dziale szczególnie zaleca się stosować metodę projektu, która sprzyja rozwijaniu kompetencji personalnych i społecznych, samodzielnemu rozwiązywaniu problemów oraz rozpoznaniu
wybranej tematyki w pogłębiony sposób.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach do 15 osób. Dominująca metodą kształcenia powinna być metoda projektów.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Nauczyciel prowadzący projekt powinien jasno określić wymagania i kryteria oceniania. Stają się one wyraźną wskazówką i wyznaczają standardy, do których osiągnięcia uczniowie powinni
dążyć. Nauczyciel powinien nadzorować przebieg postępów uczniów i sprawdzać stopień wykonania przez nich zadań cząstkowych. W projekcie najważniejsze są zaangażowanie i efekty
działań. Oceny dokonuje nauczyciel, ale może uwzględnić również ocenę koleżeńską uczniów.
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2.3. Prowadzenie działalności gospodarczej w jednostce organizacyjnej
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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3. Podstawy prawa cywilnego
3.1. Osoba fizyczna i prawna
3.2. Formy czynności prawnych
3.3. Zobowiązania
3.1. Osoba fizyczna i prawna
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań
programowych

Kategoria
taksonomiczna

A.68.1(8)1 wymienić źródła prawa cywilnego;
A.68.1(8)2 wskazać podmioty prawa cywilnego;
A.68.1(8)3 określić przyczyny i skutki ubezwłasnowolnienia;
A.68.1(8)4 wskazać początek i koniec osoby fizycznej;
A.68.1(8)5 rozróżnić zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej;
A.68.1(8)6 obliczyć termin uznania za zmarłego;
A.68.1(8)7 wyznaczyć zakres zdolności do czynności prawnej osoby fizycznej;
A.68.1(8)8 zidentyfikować osoby prawne;
A.68.1(8)9 rozróżnić cechy osoby prawnej;
A.68.1(8)10 sklasyfikować osoby prawne.
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Przedmiot i zakres prawa cywilnego.
Osoby fizyczne i osoby prawne.
Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
Ubezwłasnowolnienie i jego skutki.
Cechy osoby prawnej.

Planowane zadania
Na podstawie odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego porównaj cechy osoby fizycznej do osoby prawnej.
Zadanie można wykonać w grupach kilkuosobowych korzystając dostępnych w pracowni programów komputerowych /Lex/, Internetu. Wykonaną pracę należy zaprezentować na forum grupy
(5 minut dla każdej grupy) oraz przekazać w wersji elektronicznej do oceny.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni wyposażonej w akty prawne, komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla jednego ucznia), projektor multimedialny,
programy komputerowe.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy dla uczniów. Akty prawne; kodeks cywilny, rozporządzenia ministerialne, wzory umów i pism, formularze oraz instrukcje do ich
wypełnienia, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce z zakresu prawa cywilnego.
Zalecane metody dydaktyczne
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3.1. Osoba fizyczna i prawna
Dominującą metodą będą ćwiczenia. Uczniowie będą otrzymywać zestawy sytuacji występujących w życiu codziennym i na ich podstawie podejmować odpowiednie decyzje prawne. Ćwiczenia
będą poprzedzane objaśnieniem nauczyciela.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy powinny być 3-4-osobowe.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Test ze zróżnicowanymi formami zadań.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

3.2. Formy czynności prawnych
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
A.68.1(9)1 rozróżnić formy czynności prawnych;
A.68.1(9)2 ocenić skutki niezachowania przypisanej prawem formy;
A.68.1(9)3 obliczyć terminy w prawie cywilnym;
A.68.1(9)4 dobrać właściwą formę prawną do czynności prawnej;
A.68.1(9)5 sporządzić pełnomocnictwo;
A.68.1(9)6 zidentyfikować wady oświadczenia woli.
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programowych
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Formy czynności prawnych.
Pełnomocnictwo i jego rodzaje.
Wady oświadczenia woli.
Terminy w prawie cywilnym.

Planowane zadania
W podanym tekście oświadczenia wskaż na podstawie odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego wady oświadczenia woli.
Zadanie można wykonać indywidualnie bądź grupowo. Uczniowie otrzymują od nauczyciela opisy określonych sytuacji występujących w życiu i wskazują rodzaj wady oświadczenia woli.
Zadanie można wykonać korzystając z dostępnych w pracowni programów komputerowych /Lex/, Internetu. Wykonaną pracę należy zaprezentować na forum (5 minut dla każdej grupy). Na
koniec uczniowie dokonują samooceny prawidłowości wykonania zadania.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni wyposażonej w akty prawne, komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla jednego ucznia uczniów), urządzenia
multimedialne.
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3.2. Formy czynności prawnych
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy dla uczniów. Akty prawne; kodeks cywilny, rozporządzenia ministerialne, wzory umów i pism, formularze oraz instrukcje do ich
wypełnienia, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce z zakresu prawa cywilnego.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą będą ćwiczenia. Uczniowie będą otrzymywać od nauczyciela opisy konkretnych sytuacji występujących w życiu i na ich podstawie oceniać skutki prawne określonych
zachowań. Ćwiczenia będą poprzedzane objaśnieniem nauczyciela.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie obserwacji wykonanego zadania. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna,
sposób prezentacji.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
3.3. Zobowiązania
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
A.68.1(10)1 scharakteryzować rodzaje odpowiedzialności cywilnej;
A.68.1(10)2 określić przesłanki odpowiedzialności cywilnej;
A.68.1(10)3 zidentyfikować odpowiedzialność na zasadzie winy i ryzyka;
A.68.1(11)1 scharakteryzować źródła zobowiązań;
A.68.1(11)2 wskazać podmioty stosunku zobowiązaniowego;
A.68.1(11)3 wymienić zasady wykonania zobowiązań;
A.68.1(11)4 określić skutki niewykonania bądź nienależytego wykonania
zobowiązania;
A.68.1(11)5 określić przyczyny wygaśnięcia zobowiązań;
A.68.1(12)1 wymienić rodzaje umów cywilnoprawnych;
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Odpowiedzialność cywilna i jej rodzaje.
Źródła zobowiązań.
Wykonanie zobowiązań.
Rodzaje umów cywilnoprawnych.
Charakterystyka wybranych umów prawa cywilnego.
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3.3. Zobowiązania
A.68.1(12)2 sklasyfikować umowy wg prawa cywilnego;
A.68.1(12)3 scharakteryzować prawa i obowiązki stron w umowie kupnasprzedaży;
A.68.1(12)4 wyznaczyć prawa i obowiązki stron w umowie najmu i umowie
dzierżawy;
A.68.1(12)5 porównać umowę najmu do umowy dzierżawy;
A.68.1(12)6 porównać umowę zlecenia z umową o dzieło;
A.68.1(12)7 rozróżnić elementy umowy przewozu;
A.68.1(12)8 porównać umowę dostawy do umowy przewozu;
A.68.1(12)9 wyodrębnić elementy umowy leasingu.
A.68.1(12)10 sporządzić projekt umowy kupna –sprzedaży;
A.68.1(12)11 sporządzić projekt najmu lokalu;
A.68.1(12)12 sporządzić projekt umowy zlecenia wykonania określonej
pracy;
A.68.1(12)13 sporządzić projekt umowy o dzieło.
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Planowane zadania
Na podstawie odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego określ rodzaj odpowiedzialności cywilnej (deliktowa czy kontraktowa).
Zadaniem grupy jest ustalanie rodzaju odpowiedzialności cywilnej (deliktowa czy kontraktowa). Uczniowie otrzymują od nauczyciela opisy określonych sytuacji występujących w życiu i
wskazują rodzaj odpowiedzialności cywilnej. Na koniec dokonują samooceny prawidłowości wykonania zadania. Zadanie można wykonać korzystając z dostępnych w pracowni programów
komputerowych /Lex/, Internetu. Wykonaną pracę należy zaprezentować na forum grupy (5 minut dla każdej grupy).
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni wyposażonej w akty prawne, komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla jednego ucznia), urządzenia multimedialne.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy dla uczniów. Akty prawne; kodeks cywilny, rozporządzenia ministerialne, wzory umów i pism, formularze oraz instrukcje do ich
wypełnienia, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce z zakresu prawa cywilnego.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą będą ćwiczenia. Uczniowie będą otrzymywać od nauczyciela opisy konkretnych sytuacji występujących w życiu i na ich odstawie oceniać skutki prawne określonych
zachowań. Ćwiczenia będą poprzedzane objaśnieniem nauczyciela.
Formy organizacyjne
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3.3. Zobowiązania
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie obserwacji wykonanego zadania. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna,
sposób prezentacji.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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4. Podstawy prawa pracy
4.1. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
4.2. Dokumentacja stosunku pracy
4.1. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
A.68.1(15)1 wymienić źródła prawa pracy;
A.68.1(15)2 zidentyfikować podmioty stosunku pracy;
A.68.1(15)3 określić formy nawiązania stosunku pracy i rodzaje umów o
pracę;
A.68.1(15)4 porównać umowy o pracę do umów cywilnoprawnych;
A.68.1(15)5 scharakteryzować prawa i obowiązki stron umowy o pracę;
A.68.1(15)6 rozróżnić rodzaje urlopów;
A.68.1(15)7 obliczyć urlop wypoczynkowy pracownika;
A.68.1(15)8 rozróżnić sposoby rozwiązywania umów o pracę;
A.68.1(15)9 ustalić okres wypowiedzenia umowy o pracę;
A.68.1(15)10 dokonać analizy akt osobowych pracownika;
A.68.1(15)11 rozróżnić systemy wynagrodzeń i czasu pracy;
A.68.1(15)12 ustalić i obliczyć składniki wynagrodzenia;
A.68.1(15)13 omówić zasady odpowiedzialności pracowniczej;
A.68.1(15)14 wskazać przepisy dotyczące zakazu konkurencji oraz ochrony
danych osobowych;
A.68.1(15)15 omówić zasady systemu ubezpieczeń społecznych;
A.68.1(15)16 określić świadczenia związane z chorobami, wypadkami przy
pracy, macierzyństwem;
A.68.1(15)17 określić roszczenia ze stosunku pracy;
A.68.1(14)1 wyjaśnić pojęcia dyskryminacja, mobbing, molestowanie;
A.68.1(14)2 wyszukać przepisy dotyczące naruszenia praw pracowniczych;
A.68.1(14)3 wyjaśnić zasady postępowania w sytuacjach konfliktowych;
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Przedmiot i źródła prawa pracy.
Stosunek pracy i jego rodzaje.
Umowa o pracę i jej rodzaje.
Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne.
Obowiązki pracodawcy i pracownika.
Urlopy pracownicze.
Rozwiązywanie umów o pracę.
Obliczanie okresu wypowiedzenia umowy.
Prowadzenie akt osobowych pracownika.
Systemy wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych.
Obliczanie wynagrodzenia pracownika.
Czas pracy.
Odpowiedzialność pracownika i jej rodzaje.
Umowy o zakazie konkurencji i zasady ochrony danych w
jednostce organizacyjnej.
Rozwiązywanie sporów i sytuacji konfliktowych ze stosunku
pracy w jednostce organizacyjnej.
Zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych.
Świadczenia z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby,
wypadku przy pracy, macierzyństwa.
Naruszenia praw pracowniczych.
Mobbing, dyskryminacja w stosunkach pracy i formy
zapobiegania tym zjawiskom.
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4.1. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
A.68.1(14)4 zaproponować sposoby rozwiązania problemów z zakresu prawa
pracy i ubezpieczeń społecznych występujących w jednostce organizacyjnej;
A.68.1(16)1 porównać przepisy prawa dotyczące zatrudniania w Polsce oraz
wybranym państwie Unii Europejskiej;
A.68.1(16)2 porównać świadczenia z ubezpieczeń społecznych w Polsce oraz
w wybranym państwie Unii Europejskiej.

P

C

P

C

PP

D

 Postępowanie w sytuacjach konfliktowych w jednostce
organizacyjnej.
 Roszczenia ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych.
 Zasady zatrudniania pracowników w krajach Unii
Europejskiej.
 System ubezpieczeń społecznych w krajach Unii Europejskiej.

Planowane zadania
Otrzymałeś zadanie ustalenia wymiaru i obliczenia urlopu wypoczynkowego proporcjonalnego.
Na podstawie otrzymanych dokumentów (karty pracy) ustal wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika i oblicz urlop proporcjonalny za dany okres roku kalendarzowego. Zadanie
wykonujesz indywidualnie korzystając z dostępnych w pracowni programów komputerowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Wykonaną pracę
będziesz prezentować na forum grupy (10 minut) oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni wyposażonej w akty prawne, komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla jednego ucznia), projektor multimedialny,
programy komputerowe.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy dla uczniów. Akty prawne; kodeks pracy, rozporządzenia ministerialne, przykładowe regulaminy pracy i wynagrodzeń, wzory umów i pism,
formularze oraz instrukcje do ich wypełnienia, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą będzie metoda przypadków i sytuacyjna. Uczniowie będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności korzystania z przepisów prawa pracy i
ubezpieczeń społecznych i na ich podstawie dokonywania ustaleń dla konkretnej sytuacji. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem objaśnieniem.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji wykonanego zadania oraz sporządzonych dokumentów pracowniczych. W ocenie należy uwzględnić
następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (struktura dokumentu, stosowanie właściwych przepisów prawa), sposób prezentacji (układ, czytelność, czas), wydruk dokumentacji
(układ, bezbłędny edycyjnie).
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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4.2. Dokumentacja stosunku pracy
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
A.68.1(13)1 sporządzić umowę o pracę;
A.68.1(13)2 rozwiązać umowy o pracę;
A.68.1(13)3 opracować plan urlopów w jednostce organizacyjnej;
A.68.1(13)4 prowadzić akta osobowe pracownika;
A.68.1(13)5 opracować harmonogramy czasu pracy;
A.68.1(13)6 wypełnić formularze związane z zatrudnieniem i opłacaniem
składek ZUS;
A.68.1(13)7 sporządzić świadectwo pracy.
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Elementy umowy o pracę.
Zasady rozwiązywania umów o pracę.
Zasady udzielania urlopów pracowniczych.
Obowiązki pracodawcy zgłaszania do ubezpieczeń
społecznych pracownika.
 Świadectwo pracy.

Planowane zadania
Otrzymałeś zadanie sporządzenia dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika i założeniem akt osobowych. Na podstawie otrzymanych danych i w oparciu o przepisy prawa sporządź
dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika na określonym stanowisku: umowę o pracę, zakres obowiązków pracownika, umowę o zakazie konkurencji. Po wykonaniu dokumentów,
dokonaj segregacji i załóż dla pracownika akta osobowe zgodnie z przepisami kodeksu pracy i rozporządzenia o prowadzeniu akt osobowych. Efektem pracy ucznia będzie teczka osobowa wraz
z dokumentami stosunku pracy. Po zakończeniu pracy uczeń sprawdza, czy właściwie dokonał segregacji dokumentów, czy akta osobowe prowadzone są zgodnie z wymogami w
rozporządzeniu. Zadanie wykonujesz indywidualnie korzystając z dostępnych w pracowni programów komputerowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio
wyposażone. Wykonaną pracę będziesz prezentować na forum grupy (15 minut) oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni wyposażonej w akty prawne, wzory umów, komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla jednego ucznia), urządzenia
multimedialne.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń. Akty prawne; kodeks pracy, rozporządzenia ministerialne, przykładowe regulaminy pracy i wynagrodzeń, wzory umów i pism, formularze oraz
instrukcje do ich wypełnienia, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Dokumentacja stosunku pracy” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem metod projektu, dyskusji dydaktycznej oraz
ćwiczeń. Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń. Ćwiczenia powinny być poprzedzone pokazem z objaśnieniem.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana.
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4.2. Dokumentacja stosunku pracy
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji wykonanego zadania oraz sporządzonych dokumentów pracowniczych. W ocenie należy uwzględnić
następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (struktura i kompletność akt osobowych, stosowanie właściwych przepisów prawa, poprawność segregacji dokumentów pracowniczych),
sposób prezentacji (układ, czytelność, czas), wydruk dokumentacji (układ, bezbłędny edycyjnie).
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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5. Podstawy prawa administracyjnego
5.1. Formy działania administracji
5.2. Struktura organów administracji
5.3. Zdania organów administracji
5.4. Źródła prawa
5.1. Formy działania administracji
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań
programowych

Kategoria
taksonomiczna

A.68.1(1)1 zidentyfikować źródła prawa administracyjnego;
A.68.1(1)2 wskazać rolę administracji i prawa administracyjnego wśród
gałęzi prawa;
A.68.1(1)3 rozróżnić podstawowe formy działania administracji;
A.68.1(1)4 wymienić cechy aktu administracyjnego;
A.68.1(1)5 sklasyfikować akty administracyjne;
A.68.1(1)6 odróżnić akt administracyjny od aktu normatywnego;
A.68.1(1)7 wyznaczyć moc obowiązującą aktu administracyjnego;
A.68.1(1)8 zidentyfikować rodzaje wadliwości aktu administracyjnego;
A.68.1(1)9 omówić rolę uznania administracyjnego w przepisach prawnych;
A.68.1(1)10 scharakteryzować niewładcze formy działania administracji;
A.68.1(1)11 rozróżnić formy działań faktycznych.
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Źródła prawa administracyjnego.
Budowa prawa administracyjnego.
Prawo administracyjne a inne gałęzie prawa.
Podstawowe formy działania administracji.
Cechy aktu administracyjnego.
Klasyfikacja aktów administracyjnych.
Akt administracyjny a akt normatywny.
Wadliwość aktu administracyjnego.
Uznanie administracyjne.
Niewładcze formy działania administracji.

Planowane zadania
Zadaniem uczniów będzie porównanie aktu administracyjnego do aktu normatywnego.
Zadanie można wykonać indywidualnie bądź w grupach kilkuosobowych korzystając z dostępnych w pracowni programów komputerowych /Lex/, Internetu. Wykonaną pracę należy
zaprezentować na forum grupy (5 minut dla każdej grupy) lub (w przypadku pracy indywidualnej) przekazać w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni wyposażonej w akty prawne, komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla jednego ucznia), drukarkę sieciową,
kserokopiarkę, telefon, faks, skaner.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy dla uczniów. Akty prawne; kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia ministerialne, wzory umów i pism, formularze oraz
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5.1. Formy działania administracji
instrukcje do ich wypełnienia, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce z zakresu prawa administracyjnego.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą kształcenia powinna być metoda tekstu przewodniego, która ułatwia uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji dotyczących aktu administracyjnego, decyzji
administracyjnej, władczych i niewładczych form działania administracji.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
5.2. Struktura organów administracji
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
A.68.1(2)1 omówić strukturę administracji publicznej w Polsce;
A.68.1(2)2 zidentyfikować naczelne organy administracji;
A.68.1(2)3 wymienić centralne organy administracji;
A.68.1(2)4 rozpoznać organy administracji na wszystkich szczeblach;
A.68.1(2)5 zaprezentować graficznie schemat organów administracji;
A.68.1(2)6 omówić strukturę organów administracji rządowej w
województwie;
A.68.1(2)7 omówić strukturę organów samorządu terytorialnego na
wszystkich szczeblach;
A.68.1(2)8 odróżnić organy administracji rządowej od organów samorządu
terytorialnego;
A.68.1(2)9 zidentyfikować organy administracji działające na terenie
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Struktura organów administracji publicznej w Polsce.
Naczelne organy administracji.
Centralne organy administracji.
Struktura organów administracji rządowej w terenie.
Organy samorządu terytorialnego.
Dualizm organów administracji w województwie.
Podział terytorialny kraju po II wojnie światowej.
Rodzaje podziału terytorialnego państwa.
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5.2. Struktura organów administracji
województwa;
A.68.1(2)10 wyszukać przepisy prawne dotyczące podziału terytorialnego
państwa;
A.68.1(2)11 omówić podział terytorialny państwa w okresie II
Rzeczypospolitej oraz po II wojnie światowej;
A.68.1(2)12 omówić aktualny podział terytorialny państwa dla potrzeb
administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego.
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Planowane zadania
Zadaniem uczniów będzie opracowanie schematu organów administracji.
Poszczególne grupy mogą pracować wg podziału: organy centralne i naczelne administracji, organy samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej. Zadanie powinno być
wykonywane w grupach pod kierunkiem wybranego lidera. Grupy powinny przedstawić swoje opracowania w formie prezentacji (w dowolnej formie, np.: plakaty, prezentacja multimedialna).
Po prezentacji powinna być przeprowadzona dyskusja. Zadanie można wykonać korzystając z dostępnych w pracowni programów komputerowych /Lex/, Internetu.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni wyposażonej w akty prawne, komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla jednego ucznia), urządzenia multimedialne.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy dla uczniów. Akty prawne; kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia ministerialne, wzory umów i pism, formularze oraz
instrukcje do ich wypełnienia, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce z zakresu prawa administracyjnego.
Zalecane metody dydaktyczne
W dziale szczególnie zaleca się stosować metodę projektu, która sprzyja rozwijaniu kompetencji personalnych i społecznych, samodzielnemu rozwiązywaniu problemów oraz rozpoznaniu
wybranej tematyki w pogłębiony sposób.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji sporządzonych przez uczniów. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość
merytoryczna, sposób prezentacji.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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5.3. Zadania organów administracji
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
A.68.1(3)1 określić zadania naczelnych organów administracji;
A.68.1(3)2 odróżnić zadania organów naczelnych od zadań organów
centralnych administracji;
A.68.1(3)3 określić pozycję wójta, burmistrza, prezydenta;
A.68.1(3)4 zidentyfikować zadania organów uchwałodawczych samorządu
terytorialnego na szczeblu powiatu i województwa;
A.68.1(3)5 wymienić zadania organów wykonawczych samorządu
terytorialnego;
A.68.1(3)6 wskazać organy nadzoru nad samorządem terytorialnym;
A.68.1(3)7 określić zadania organów nadzoru nad samorządem
terytorialnym;
A.68.1(3)8 wymienić zadania organów administracji zespolonej w
województwie;
A.68.1(3)9 wymienić zadania administracji niezespolonej w województwie;
A.68.1(3)10 przedstawić zadania wojewody jako przedstawiciela rządu w
terenie oraz zwierzchnika administracji zespolonej;
A.68.1(3)11 wyjaśnić stosunek wojewody do organów administracji
niezespolonej.
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Zadania naczelnych organów administracji.
Zadania Centralnych organów administracji.
Pozycja wójta, burmistrza, prezydenta.
Kompetencje organów uchwałodawczych w powiecie i
województwie.
Zadania organów wykonawczych samorządu terytorialnego.
Nadzór nad samorządem terytorialnym.
Zadania administracji zespolonej w województwie.
Rola administracji niezespolonej.
Zadania wojewody.

Planowane zadania
Otrzymałeś zadanie dotyczące porównania zadań i kompetencji organów administracji rządowej i organów administracji samorządowej.
Zadanie należy wykonać w grupie kilkuosobowej korzystając z dostępnych w pracowni programów komputerowych, Internetu, odpowiednich ustaw. Jedna grupa wypisuje zadania i
kompetencje organów administracji rządowej, druga grupa administracji samorządowej. Grupy prezentują swoje opracowania. Można przeprowadzić dyskusję na temat powiązań i zależności
między organami administracji rządowej i samorządowej.
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5.3. Zadania organów administracji
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni wyposażonej w akty prawne, komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla jednego ucznia), projektor multimedialny.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy dla uczniów. Akty prawne; kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia ministerialne, wzory umów i pism, formularze oraz
instrukcje do ich wypełnienia, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce z zakresu prawa administracyjnego.
Zalecane metody dydaktyczne
W dziale szczególnie zaleca się stosować metodę pracy w grupach, która sprzyja rozwijaniu kompetencji personalnych i społecznych, samodzielnemu rozwiązywaniu problemów oraz
rozpoznaniu wybranej tematyki w pogłębiony sposób.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie obserwacji wykonanego zadania.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
5.4. Źródła prawa
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań
programowych

Kategoria
taksonomiczna

A.68.1(4)1 dokonać analizy i interpretacji podstawowych aktów prawnych;
A.68.1(4)2 zidentyfikować akty wewnętrzne administracji;
A.68.1(4)3 posłużyć się aktami zewnętrznymi podczas wykonywania pracy w
organach administracji;
A.68.1(4)4 odróżnić akty wewnętrzne od aktów zewnętrznych;
A.68.1(4)5 zastosować przepisy o ochronie danych osobowych;
A.68.1(4)6 rozróżnić instrukcje, regulaminy, statuty;

P
P

C
B

P

B

P
P
P

B
B
B

Materiał nauczania







Rodzaje aktów wewnętrznych administracji.
Akty zewnętrzne administracji.
Model administracji w Unii Europejskiej.
Akty prawne organów ustawodawczych i wykonawczych.
Budowa aktu prawnego.
Ogłaszanie aktów prawnych.
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5.4. Źródła prawa
A.68.1(5)1 określać zakres swobody wspólnego rynku europejskiego;
A.68.1(5)2 wskazać przepisy prawa europejskiego dotyczące nowoczesnego
modelu administracji publicznej;
A.68.1(6)1 zidentyfikować akty prawne organów ustawodawczych i
wykonawczych;
A.68.1(6)2 zaprezentować hierarchię aktów prawnych;
A.68.1(6)3 dokonać analizy poprawności budowy aktu prawnego;
A.68.1(6)4 omówić sposoby ogłaszania aktu prawnego;
A.68.1(6)5 wymienić organy promulgacyjne;
A.68.1(6)6 wyjaśnić sposoby i terminy wejścia w życie aktu prawnego;
A.68.1(6)7 wyjaśnić pojęcia i terminy: praworządność, kodeks, kodyfikacja,
inkorporacja, vacatio legis.;
A.68.1(7)1 zidentyfikować źródła prawa;
A.68.1(7)2 wymienić źródła prawa według Konstytucji;
A.68.1(7)3 wyodrębnić źródła prawa lokalnego;
A.68.1(7)4 odróżnić prawo stanowione od prawa naturalnego i
zwyczajowego;
A.68.1(7)5 wyznaczyć elementy normy prawnej na podstawie wybranych
przepisów prawnych;
A.68.1(7)6 wyszczególnić podstawowe elementy stosunku prawnego;
A.68.1(7)7 rozróżnić rodzaje zdarzeń prawnych;
A.68.1(7)8 wskazać cechy charakterystyczne dla poszczególnych gałęzi
prawa;
A.68.1(7)9 wyznaczyć etapy stosowania prawa;
A.68.1(7)10 wyjaśnić potrzebę stosowania wykładni prawa;
A.68.1(7)11 wyszukać informacje z różnych źródeł prawa;
A.68.1(7)12 zinterpretować pojęcia i terminy: prawo, norma prawna,
przepis prawny, wykładnia prawa, prawa podmiotowe.
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Źródła prawa według Konstytucji.
Źródła prawa lokalnego.
Prawo stanowione a prawo naturalne i zwyczajowe.
Prawa podmiotowe.
Budowa normy prawnej.
Rodzaje zdarzeń prawnych.
Gałęzie prawa.
Stosowanie prawa.
Wykładnia prawa.

Planowane zadania
Zadaniem uczniów będzie wskazać elementy normy prawnej na podstawie wybranych przepisów kodeksów karnego, cywilnego, pracy.
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5.4. Źródła prawa
Uczniowie pracują indywidualnie z kodeksami: karnym, cywilnym, prawa pracy.
Wypisują elementy normy prawnej, wykazują różnice pomiędzy normami prawnymi zawartymi w tych kodeksach.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni wyposażonej w akty prawne, komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla jednego ucznia), urządzenia multimedialne.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy dla uczniów. Akty prawne; kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia ministerialne, wzory umów i pism, formularze oraz
instrukcje do ich wypełnienia, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce z zakresu prawa administracyjnego.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą będą ćwiczenia. Uczniowie na podstawie kodeksów będą ćwiczyć umiejętność rozróżniania elementów normy prawnej oraz posługiwanie się źródłami prawa. Ćwiczenia
będą poprzedzane objaśnieniem.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie obserwacji wykonanego zadania.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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6. Podstawy finansów publicznych
6.1. Elementy finansów publicznych
6.2. Analiza budżetu jednostki organizacyjnej
6.1. Elementy finansów publicznych
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
A.68 3(1)1 wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu finansów publicznych;
A.68 3(1)2 określić funkcje i zasady finansów publicznych;
A.68.3(1)3 opisać mechanizm finansów publicznych;
A.68 3(1)4 scharakteryzować podstawowe jednostki sektora finansów
publicznych;
A.68 3(1)5 rozróżnić cechy jednostek sektora finansów publicznych.
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Materiał nauczania
 Podstawy teoretycznych zagadnień finansów publicznych.
 Zasady rachunkowości budżetowej.
 Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
sektora finansów publicznych.
 Jednostki sektora finansów publicznych.

Planowane zadania
Otrzymałeś zadanie dotyczące porównania jednostek sektora finansów publicznych.
Zadanie należy wykonać w grupie kilkuosobowej korzystając z dostępnych w pracowni programów komputerowych, Internetu, odpowiednich ustaw budżetowych. Jedna grupa wypisuje cechy
jednostki budżetowej, druga grupa cechy samorządowego zakładu budżetowego. Wspólnie wypełniają tabelę zadań. Na zakończenie powinna być przeprowadzona prezentacja zadania oraz
dyskusja.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni pracy biurowej wyposażonej w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu (jeden komputer dla jednego ucznia).
Środki dydaktyczne
Zestaw ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, przepisy dotyczące finansów publicznych, wzory sprawozdań finansowych dotyczących jednostek organizacyjnych.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Podstawy finansów publicznych” wymaga stosowania następujących metod kształcenia: praca z tekstem, wykład informacyjny, instruktaż, ćwiczenia.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form pracy w grupach dwuosobowych i indywidualnie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę testu wielokrotnego wyboru i ocenę zadania praktycznego.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
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6.1. Elementy finansów publicznych




dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

6.2. Analiza budżetu jednostki organizacyjnej
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
A.68.3(2)1 określić zasady konstrukcji budżetu;
A.68.3(2)2 rozróżnić elementy budżetu;
A.68.3(2)3 dokonać analizy przykładowego budżetu jednostki
organizacyjnej;
A.68.3(2)4 wskazać różnice między finansami państwa i jednostek
samorządu terytorialnego;
A.68 3(3)1 wymienić źródła dochodów budżetu państwa oraz źródła
dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
A.68 3(3)2 wymienić rodzaje wydatków budżetu państwa oraz rodzaje
wydatków jednostki samorządu terytorialnego;
A.68 3(3)3 scharakteryzować źródła dochodów budżetu państwa oraz źródła
dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
A.68 3(3)4 rozróżnić rodzaje wydatków budżetu państwa oraz rodzaje
wydatków jednostki samorządu terytorialnego.
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Konstrukcja budżetu.
Elementy budżetu.
Podstawy finansów publicznych.
Dochody i wydatki budżetu państwa.
Dochody i wydatki budżetu samorządu terytorialnego.

Planowane zadania
Otrzymałeś zadanie dotyczące porównania dochodów budżetu państwa i dochodów budżetu gminy.
Zadanie należy wykonać w grupie dwuosobowej korzystając z dostępnych w pracowni programów komputerowych, Internetu, odpowiednich ustaw budżetowych. Na zakończenie powinna być
przeprowadzona prezentacja zadania oraz dyskusja.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni pracy biurowej wyposażonej w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.
Środki dydaktyczne
Zestaw ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, przepisy dotyczące finansów publicznych, wzory sprawozdań finansowych dotyczących jednostek organizacyjnych.

Program nauczania dla zawodu technik administracji 334306 o strukturze przedmiotowej
44

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`

6.2. Analiza budżetu jednostki organizacyjnej
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Podstawy finansów publicznych” wymaga stosowania następujących metod kształcenia: praca z tekstem, wykład informacyjny, instruktaż, ćwiczenia.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form pracy w grupach dwuosobowych i indywidualnie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę obserwacji wykonanego zadania.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:




dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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7. Wykonywanie prac biurowych
7.1. Dokumentacja biurowa działalności gospodarczej
7.2. Organizacja pracy biura
7.3. Redagowanie i przechowywanie dokumentów
7.1 Dokumentacja biurowa działalności gospodarczej
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
BHP(7)1 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii,
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i
ochrony środowiska;
BHP(7)2 zastosować zasady organizacji stanowiska pracy w pracowni pracy
biurowej;
BHP(8)1 zidentyfikować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej;
BHP(8)2 dobrać środki ochrony indywidualnej do wykonywanych zadań
zawodowych pracownika administracji;
BHP(8)3 dobrać środki ochrony zbiorowej do wykonywanych zadań
zawodowych pracownika administracji;
BHP(9)1 dokonać analizy zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(9)2 zastosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas
wykonywania zadań zawodowych pracownika administracji;
BHP(10)1 zidentyfikować sytuacje zagrożenia zdrowia i życia, podczas
wykonywania pracy biurowej;
BHP(10)2 zapobiec zagrożeniom życia i zdrowia
w miejscu wykonywania czynności zawodowych;
BHP(10)3 udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia;
BHP(10)4 powiadomić system pomocy medycznej w przypadku sytuacji
stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia przy wykonywaniu zadań
zawodowych;
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Planowanie pracy własnej i zespołu.
Struktura organizacyjna jednostki.
Zasady komunikacji interpersonalnej.
Organizowanie stanowiska pracy w jednostce
organizacyjnej.
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
Zasady i przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
przepisy ochrony przeciwpożarowej ochrony środowiska.
System pomocy medycznej w przypadku sytuacji
stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia.
Zapobieganie zagrożeniom zdrowia i życia w miejscu
wykonywania prac biurowych.
Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia
i życia.
Podstawy działalności gospodarczej.
Zasady planowania określonej działalności.
Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej.
Rejestrowanie firmy.
Dokumentacja dotycząca podejmowania działalności
gospodarczej.
Formy opodatkowania dochodów z działalności
gospodarczej.
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7.1 Dokumentacja biurowa działalności gospodarczej
PDG(7)1 opracować procedurę postępowania przy założeniu własnej
działalności gospodarczej;
PDG(7)2 dobrać właściwą formę organizacyjno-prawną do planowanej
działalności gospodarczej;
PDG(7)3 sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia
działalności gospodarczej;
PDG(7)4 wybrać formę opodatkowania działalności gospodarczej;
PDG(7)5 określić źródła finansowania prowadzonej działalności
gospodarczej;
PDG(7)6 sporządzić budżet prowadzonej działalności gospodarczej;
PDG(7)7 wskazać instytucje wspomagające prowadzenie działalności
gospodarczej;
PDG(7)8 opracować biznesplan dla wybranej działalności gospodarczej;
PDG(8)1 zorganizować stanowisko pracy biurowej z zastosowaniem zasad
ergonomii;
PDG(8)2 zastosować zasady formułowania i formatowania pism;
PDG(8)3 sporządzić pisma związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej;
PDG(8)4 wypełnić druki i formularze związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej;
PDG(8)5 określić procedury przyjmowania i sporządzania pism dotyczących
reklamacji i ochrony konsumenta;
PDG(8)6 wykonać czynności związane z przyjmowaniem korespondencji w
różnej formie;
PDG(8)7 wykonać prace biurowe zgodnie
z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
PDG(9)1 obsłużyć biurowe urządzenia techniczne;
PDG(9)2 zastosować programy komputerowe wspomagające prowadzenie
działalności gospodarczej;
PDG(9)3 wykonać elektroniczny przelew środków pieniężnych;
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Koszty i przychody jednostki organizacyjnej.
Prowadzenie ewidencji księgowej.
Źródła finansowania działalności gospodarczej
Formy pozyskiwania kapitału.
Instytucje wspomagające prowadzenie działalności
gospodarczej.
Biznesplan.
Dokumentacja zatrudnienia i opłacania składek ZUS.
Dokumentacja finansowo-księgowa
Zasady sporządzania sprawozdań finansowych z
prowadzonej działalności gospodarczej.
Przeprowadzanie inwentaryzacji w jednostce
organizacyjnej.
Ochrona praw konsumenta.
Postępowanie reklamacyjne.
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7.1 Dokumentacja biurowa działalności gospodarczej
PDG(9)4 sporządzić dokumenty i deklaracje ZUS w oparciu o program
Płatnik;
PDG(9)5 sporządzić dokumenty i obliczenia w oparciu o arkusz kalkulacyjny
Excel;
PDG(11)1 sporządzić analizę kosztów działalności gospodarczej w oparciu o
dostępne programy komputerowe np. arkusz kalkulacyjny Excel;
PDG(11)2 obliczyć zysk lub stratę w działalności gospodarczej;
PDG(11)3 prowadzić ewidencję zdarzeń gospodarczych w Księdze
Przychodów i Rozchodów;
PDG(11)4 sporządzić sprawozdanie finansowe z prowadzonej działalności
gospodarczej;
PDG(11)5 wykonać czynności związane z inwentaryzacją;
PDG(11)6 sporządzić dokumenty z zakresu działalności gospodarczej:
rachunek, faktura VAT, lista płac, KP, WZ, PZ, KW;
PDG(11)7 wypełnić deklaracje podatkowe PIT, CIT i VAT;
PDG(11)8 sporządzić wniosek kredytowy;
KPS(1)1 stosować zasady kultury osobistej;
KPS(1)2 stosować zasady etyki zawodowej;
KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;
KPS(2)2 dążyć wytrwale do celu;
KPS(2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;
KPS(2)4 zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy;
OMZ(1)1 dokonywać analizy przydzielonych zadań;
OMZ(1)2 zaplanować pracę zespołu;
OMZ(2)1 rozpoznawać kompetencje i umiejętności osób w zespole;
OMZ(2)2 rozdzielać zadania według umiejętności i kompetencji członków
zespołu;
OMZ(3)1 mobilizować współpracowników do wykonywania zadań;
OMZ(3)2 wydawać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania.
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7.1 Dokumentacja biurowa działalności gospodarczej
Otrzymałeś zadanie sporządzenia dokumentacji zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Struktura projektu powinna obejmować następujące elementy: dokumenty związane z
rejestracją działalności, biznesplan, dokumentację finansowo-księgową, wniosek kredytowy.
Zadanie wykonujesz w grupie 4-osobowej korzystając z dostępnych w pracowni: aktów prawnych, formularzy, wzorów dokumentów, programów finansowo-księgowych. Do dyspozycji masz
stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Wykonany projekt wraz z dokumentacją będziesz prezentować na forum grupy (15 min) oraz przekażesz w wersji elektronicznej i
drukowanej do oceny.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni wyposażonej w akty prawne, wzory dokumentów, formularze, wnioski, komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla jednego
ucznia), projektor multimedialny, telefon z automatyczną sekretarką, faksem.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, ustawy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, kodeksy cywilne, wybrane ustawy prawa podatkowego, formularze, wzory dokumentów,
gazety i czasopisma branżowe, programy finansowo-księgowe, program Płatnik.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Dokumentacja działalności gospodarczej ” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia mają na celu przygotować
ucznia do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, odpowiedzialności za własne decyzje, pracy w zespole i umiejętności ponoszenia ryzyka. Szczególnie zaleca się stosować
metodę projektu, która sprzyja rozwijaniu kompetencji personalnych i społecznych, samodzielnemu rozwiązywaniu problemów oraz rozpoznaniu wybranej tematyki w pogłębiony sposób.
Uczniowie będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności sporządzenia biznesplanu i dokumentów koniecznych do uruchomienia i prowadzenia działalności
gospodarczej.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualnie lub praca w grupie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji projektu zakładania działalności gospodarczej wraz z niezbędną dokumentacją. W ocenie należy uwzględnić
następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczną (strukturę projektu, dobranie odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej, poprawności wypełnionych dokumentów i formularzy), sposób
prezentacji (układ, czytelność, czas), wydruk dokumentacji.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,



dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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7.2. Organizacja pracy biura
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
PKZ(A.m)(14)1 wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel w planowaniu zadań
jednostki organizacyjnej;
PKZ(A.m)(14)2 sporządzić prezentacje multimedialne w oparciu o programy
komputerowe;
PKZ(A.m)(14)3 skorzystać z edytorów tekstów w wykonywaniu prac
biurowych;
PKZ(A.m)(14)4 prowadzić w komputerze terminarz prac administracyjnobiurowych;
PKZ(A.m)(14)5 obsłużyć pocztę elektroniczną i komunikatory internetowe;
PKZ(A.m)(4)1 zaplanować organizację spotkań służbowych; narad,
konferencji, zebrań;
PKZ(A.m)(4)2 sporządzić harmonogram spotkań;
PKZ(A.m)(4)3 określić cel, tematykę i termin spotkania służbowego;
PKZ(A.m)(4)4 ustalić listę uczestników, sposoby i procedury powiadamiania;
PKZ(A.m)(4)5 przygotować salę konferencyjną;
PKZ(A.m)(4)6 opracować program spotkania;
PKZ(A.m)(4)7 zastosować zasady savoir-vivru w obsłudze klientów i
pracowników jednostki organizacyjnej;
PKZ(A.m)(4)8 przygotować materiały informacyjne dla uczestników
spotkania;
PKZ(A.m)(4)9 przeprowadzić spotkanie;
PKZ(A.m)(4)10 sporządzić protokół, sprawozdanie, notatkę służbową ze
spotkania;
PKZ(A.m)(6)1 określić zasady działania i obsługi sprzętu i urządzeń techniki
biurowej;
PKZ(A.m)(6)2 dobrać sprzęt techniczny do wykonywanego zadania;
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Materiał nauczania
 Przetwarzanie i opracowywanie informacji w formie
prezentacji multimedialnych.
 Sposoby przekazywania informacji.
 Planowanie pracy jednostki organizacyjnej.
 Zasady savoir-vivru w obsłudze klienta.
 Rodzaje spotkań służbowych.
 Zasady przygotowania i wyposażenie sali konferencyjnej.
 Programy i harmonogramy spotkań służbowych.
 Dokumentacja spotkań służbowych.
 Rodzaje i charakterystyka sprzętu i urządzeń biurowych.
 Komputer i urządzenia wspomagające.
 Środki łączności.
 Środki do archiwizacji dokumentów.
 Zasady organizacji stanowiska pracy biurowej zgodnie z
zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
środowiska, przepisami przeciwpożarowymi.
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7.2. Organizacja pracy biura
PKZ(A.m)(6)3 przygotować sprzęt techniczny do pracy;
PKZ(A.m)(6)4 zakonserwować i usunąć drobne usterki w sprzęcie i
urządzeniach techniki biurowej;
KPS(7)1 przyjmować odpowiedzialność za powierzone informacje
zawodowe;
KPS(7)2 respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;
KPS(7)3 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej;
KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;
KPS(10)2 uwzględniać opinie i pomysły innych członków zespołu;
KPS(10)3 modyfikować działania w oparciu o wspólnie wypracowane
stanowisko;
KPS(10)4 rozwiązywać konflikty w zespole;
OMZ(5)1 proponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę
wydajności i jakości pracy;
OMZ(5)2 proponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę
wydajności i jakości pracy.
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Planowane zadania
Zaplanowanie i zorganizowanie spotkania służbowego.
Otrzymałeś zadanie zaplanowania i zorganizowania spotkania służbowego. Zadanie wykonujesz w grupie 4-osobowej, korzystając z dostępnych w pracowni: gazet i czasopism branżowych,
przykładowych wzorów dokumentów i formularzy, podręcznika savoir-vivru. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Sporządzasz plan działań wraz z
harmonogramem, zaproszenia dla uczestników, program spotkania, materiały informacyjne, schemat ustawienia stołów i bufetu kawowego. Redagujesz sprawozdanie ze spotkania
służbowego. Wykonane zadanie będziesz prezentować na forum grupy (15 min) oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny. Po prezentacji powinna być przeprowadzona
dyskusja i ocena poprawności wykonanego zadania.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni wyposażonej w akty prawne, wzory dokumentów, formularze, wnioski, komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla jednego
ucznia, urządzenia multimedialne. Zajęcia mogą być prowadzone także u pracodawcy.
Środki dydaktyczne
Instrukcje do ćwiczeń, gazety i czasopisma branżowe, podręcznik savoir-vivru, prezentacje i filmy o tematyce spotkań służbowych i etykiecie w biznesie, przykładowe programy konferencji i
harmonogramy.
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7.2. Organizacja pracy biura
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą będą ćwiczenia i metoda projektów. Uczniowie będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności pracy w małym zespole, planowania
zadań, organizacji pracy, odpowiedzialności za podejmowane działania. Projektując spotkanie służbowe uczniowie mogą się wykazać pomysłowością, znajomością zasad organizacji spotkań i
kreatywnością. Ćwiczenia powinny być poprzedzone pokazem z objaśnieniem.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualnie lub praca w grupie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji projektu oraz sporządzonej dokumentacji spotkania służbowego. W ocenie należy uwzględnić następujące
kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (struktura projektu, wykonane zaproszenia, harmonogram, program spotkania ), sposób prezentacji (układ, czytelność, czas), wydruk dokumentacji
(układ, poprawność sporządzonego pisma, błędy edycyjne).
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
7.3. Redagowanie i przechowywanie dokumentów
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań
programowych

Kategoria
taksonomiczna

PKZ(A.m)(2)1 zastosować metodę mnemotechniczną pisania na komputerze;
PKZ(A.m)(2)2 zastosować metodę mnemotechniczną w przepisywaniu i
sporządzaniu pism podczas pracy administracyjno-biurowej;
PKZ(A.m)(2)3 zaprojektować bazę danych dla jednostki organizacyjnej;
PKZ(A.m)(2)4 skorzystać z dostępnych baz danych z zastosowaniem
przepisów o ochronie danych osobowych;
PKZ(A.m)(2)5 przygotować korespondencję seryjną;
PKZ(A.m)(2)6 sformatować przepisany tekst;
PKZ(A.m)(2)7 zastosować programy graficzne w projektowaniu i
sporządzaniu pism;
PKZ(A.m)(2)8 zaprezentować w formie tabelarycznej dane i wskaźniki;
PKZ(A.m)(3)1 sporządzić maszynopis zgodnie z zasadami obowiązującymi w
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Materiał nauczania












Zasady metody mnemotechnicznej w pisaniu na komputerze.
Obsługa i tworzenie komputerowych baz danych.
Korespondencja seryjna.
Obsługa arkusza kalkulacyjnego.
Formatowanie tekstów.
Programy graficzne w projektowaniu pism.
Zasady sporządzania maszynopisu.
Układy graficzne pisma.
Zasady redagowania korespondencji.
Blankiety korespondencyjne i formularze.
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7.3. Redagowanie i przechowywanie dokumentów
korespondencji biurowej;;
PKZ(A.m)(3)2 rozróżnić układ blokowy i a linea;
PKZ(A.m)(3)3 zastosować zasady redagowania pism;
PKZ(A.m)(3)4 dobrać styl, formę pisma do treści i adresata;
PKZ(A.m)(3)5 zastosować struktury pisma urzędowego;
PKZ(A.m)(3)6 zidentyfikować blankiety korespondencyjne i formularze
stosowane w pracy administracyjno-biurowej;
PKZ(A.m)(3)7 zaprojektować własny blankiet firmowy;
PKZ(A.m)(3)8 wypełnić obowiązujące blankiety korespondencyjne i
formularze;
PKZ(A.m)(3)9 przygotować pisma do wysyłki;
PKZ(A.m)(3)10 zredagować protokoły, sprawozdania, notatki służbowe;
PKZ(A.m)(5)1 zastosować sposoby zabezpieczenia danych w jednostce
organizacyjnej;
PKZ(A.m)(5)2 przestrzegać zasad i procedur obowiązujących przy
sporządzaniu i otwieraniu pism tajnych i poufnych;
PKZ(A.m)(7)1 zastosować zasady obiegu dokumentu zgodnie z instrukcją
kancelaryjną;
PKZ(A.m)(7)2 oznaczyć dokumenty zgodnie z jednolitym wykazem akt
obowiązującym w jednostce organizacyjnej;
PKZ(A.m)(7)3 opracować procedurę przechowywania i archiwizowania
dokumentów w jednostce organizacyjnej;
PKZ(A.m)(7)4 posegregować dokumenty odpowiednio do ważności i rangi
informacji w nich zawartych;
PKZ(A.m)(7)5 nadać kategorię archiwalną archiwizowanemu dokumentowi;
PKZ(A.m)(7)6 utrwalić na nośniku elektronicznym archiwizowane
dokumenty;
PKZ(A.m)(7)7 stosować podczas prac archiwizacyjnych przepisy o ochronie
danych osobowych;
A.68.3(4)1 zastosować zasady sporządzania sprawozdań finansowych;
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 Redagowanie protokołów, notatek służbowych,
zawiadomień, upoważnień.














Redagowanie korespondencji handlowej.
Zasady ochrony danych w jednostce organizacyjnej.
Postępowanie z pismami tajnymi i poufnymi.
Organizacja obiegu pism.







Zasady sporządzania sprawozdań finansowych.
Ustalanie wyniku finansowego.
Bilans jednostki organizacyjnej.

Systemy kancelaryjne.
Instrukcja kancelaryjna.
Zasady obiegu dokumentów w jednostce organizacyjnej.
Rzeczowy wykaz akt.
Zasady przechowywania i archiwizacji dokumentów.
Kategorie archiwalne.
Zasady przekazywania akt do archiwum.
Tworzenie archiwów elektronicznych z tradycyjnych
archiwów papierowych.

Klasyfikacja budżetowa.
Sprawozdania finansowe w jednostce budżetowej.
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7.3. Redagowanie i przechowywanie dokumentów
A.68.3(4)2 ustalić wynik finansowy;
A.68.3(4)3 sporządzić bilans jednostki organizacyjnej;
A.68.3(4)4 sporządzić sprawozdanie finansowe;
A.68.3(5)1 przygotować przykładowy preliminarz budżetowy;
A.68.3(5)2 wyjaśnić podstawowe kategorie klasyfikacji budżetowej;
A.68.3(5)3 sporządzić sprawozdanie finansowe typowe dla jednostki
budżetowej;
OMZ(6)1 słuchać argumentów i wyjaśnień współpracowników;
OMZ(6)2 argumentować swoje decyzje w rozmowach ze
współpracownikami;
OMZ(6)3 stosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych;
OMZ(4)1 monitorować jakość wykonywanych zadań;
OMZ(4)2 ocenić jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów.
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Planowane zadania
Otrzymałeś zadanie opracowania instrukcji kancelaryjnej dla określonej jednostki organizacyjnej. W zadaniu należy uwzględnić strukturę organizacyjną jednostki, system kancelaryjny, obieg
dokumentów, sposób rejestracji i załatwiania spraw, postępowanie z dokumentacją spraw zakończonych. Zadanie wykonujesz indywidualnie, korzystając z dostępnych w pracowni:
dokumentów, formularzy, czasopism branżowych, aktów prawnych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu.
Opracowaną instrukcję kancelaryjną będziesz prezentować na forum grupy (15 min) oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny.
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7.3. Redagowanie i przechowywanie dokumentów
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni, w której znajdują się akty prawne, wzory pism, przykładowe regulaminy, instrukcje, czasopisma branżowe, komputery z dostępem do
Internetu (1 stanowisko dla jednego ucznia), projektor multimedialny, telefon z automatyczną sekretarką, faksem. Zajęcia mogą być prowadzone także u pracodawcy.
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania typowych dla jednostki organizacyjnej prac biurowych. W dziale powinny być kształtowane umiejętności
samodzielnego sporządzania różnego rodzaju dokumentów, poprawnego merytorycznie i stylistycznie redagowania pism, znajomości zasad obiegu dokumentacji i korespondencji w jednostce
organizacyjnej.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, przykładowe pisma, blankiety i formularze, oprogramowanie biurowe, czasopisma branżowe.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, polegającej na samodzielnym sporządzaniu dokumentów,
wypełnianiu blankietów, oznaczania pism. Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem z objaśnieniem.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualnie lub praca w grupie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie obserwacji wykonanego ćwiczenia oraz oceny sporządzonych dokumentów biurowych. W ocenie należy uwzględnić
następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (struktura dokumentu, poprawność merytoryczna, zgodność z zasadami redagowania pism, czytelność, estetyka), sposób prezentacji
(układ, czytelność, czas), wydruk dokumentacji (układ, bezbłędny edycyjnie).
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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8. Postępowanie w administracji
8.1. Postępowanie administracyjne w I instancji
8.2. Postępowanie odwoławcze w administracji
8.3. Postępowanie egzekucyjne w administracji
8.1. Postępowanie administracyjne w I instancji
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
BHP(7)1 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i
ochrony środowiska w pracowni pracy biurowej;
BHP(7)2 zastosować zasady organizacji stanowiska pracy w pracowni pracy
biurowej;
BHP(9)1 dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas
wykonywania zadań zawodowych pracownika administracji;
BHP(9)2 zastosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas
wykonywania zadań zawodowych pracownika administracji;
BHP(9)3 przestrzegać zasad ochrony środowiska podczas wykonywania
zadań zawodowych pracownika administracji;
A.68.2(1)1 wyjaśnić pojęcie postępowania administracyjnego;
A.68.2(1)2 określić zakres obowiązywania kodeksu postępowania
administracyjnego.
A.68.2(1)3 dokonać analizy zasad postępowania administracyjnego;
A.68.2(2)1 określić przesłanki wszczęcia postępowania;
A.68.2(2)2 zidentyfikować sytuację konieczności wszczęcia postępowania z
urzędu;
A.68.2(2)3 zbadać zasadność żądania wszczęcia postępowania na wniosek
strony;
A.68.2(3)1 ocenić właściwość organu administracyjnego;

Poziom wymagań
programowych

Kategoria
taksonomiczna
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Planowanie pracy własnej i zespołu.
Struktura organizacyjna jednostki.
Zasady komunikacji interpersonalnej.
Organizowanie stanowiska pracy w jednostce organizacyjnej.
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
Zasady i przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
przepisy ochrony przeciwpożarowej ochrony środowiska.
System pomocy medycznej w przypadku sytuacji stanowiącej
zagrożenie zdrowia i życia.

 Zapobieganie zagrożeniom zdrowia i życia w miejscu
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wykonywania prac biurowych.

 Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i
życia.







Pojęcie, zakres i funkcje postępowania administracyjnego.
Zasady postępowania administracyjnego.
Kodeks postępowania administracyjnego jako źródło prawa.
Uczestnicy postępowania administracyjnego.
Właściwość organów biorących udział w postępowaniu
administracyjnym.

 Przyczyny wyłączenia organu lub pracownika
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8.1. Postępowanie administracyjne w I instancji
A.68.2(3)2 określić sytuacje wyłączenia organu lub pracownika;
A.68.2(3)3 wyszukać przepisy o rozstrzyganiu sporów o właściwość;
A.68.2(4)1 zidentyfikować uczestników postępowania administracyjnego;
A.68.2(4)2 ocenić zdolność procesową strony;
A.68.2(4)3 ustalić ważność i zakres pełnomocnictwa;
A.68.2(4)4 wymienić prawa i obowiązki stron postępowania
administracyjnego;
A.68.2(4)5 doręczyć prawidłowo pisma i dokumenty w postępowaniu
administracyjnym;
A.68.2(4)6 ustalić terminy w postępowaniu administracyjnym;
A.68.2(4)7 określić skutki prawne niezachowania terminu;
A.68.2(5)1 przeprowadzić postępowanie dowodowe;
A.68.2(5)2 ocenić dowody w postępowaniu;
A.68.2(5)3 dokonać prawidłowej interpretacji przepisów kpa;
A.68.2(6)1 określić warunki zawarcia ugody;
A.68.2(6)2 sporządzić postanowienie zatwierdzające ugodę;
A.68.2(7)1 sporządzić wezwanie na rozprawę;
A.68.2(7)2 udzielić informacji na każdym etapie postępowania;
A.68.2(7)3 określić przyczyny zawieszenia postępowania;
A.68.2(7)4 ustalić warunki umorzenia postępowania;
A.68.2(7)5 opracować scenariusz rozprawy administracyjnej w danej
sprawie;
A.68.2(8)1 sporządzić zawiadomienie o wszczęciu postępowania;
A.68.2(8)2 sporządzić wezwanie do udziału w czynnościach procesowych i
złożenia wyjaśnień;
A.68.2(8)3 sporządzić protokoły i adnotacje;
A.68.2(8)4 dokonać analizy przykładowej decyzji administracyjnej pod
kątem jej treści;
A.68.2(8)5 sporządzić postanowienie o zawieszeniu postępowania;
A.68.2(8)6 sporządzić decyzję o umorzeniu postępowania;
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w postępowaniu.
Prawa i obowiązki stron postępowania.


 Terminy w postępowaniu administracyjnym i skutki ich








niezachowania.
Sposoby doręczania pism.
Wszczęcie postępowania administracyjnego.
Prowadzenie rozprawy.
Dowody w postępowaniu administracyjnym.
Decyzja administracyjna.
Postanowienie i ugoda.
Zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego.
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8.1. Postępowanie administracyjne w I instancji
A.68.2(9)1 ustalić elementy konieczne dla decyzji administracyjnej;
A.68.2(9)2 opracować projekt postanowienia i decyzji administracyjnej na
każdym etapie sprawy;
A.68.2(9)3 sklasyfikować wady decyzji administracyjnej;
A.68.2(9)4 ocenić prawidłowość decyzji administracyjnej;
A.68.2(9)5 określić warunki stwierdzenia nieważności decyzji;
OMZ(1)1 dokonywać analizy przydzielonych zadań;
OMZ(1)2 zaplanować pracę zespołu;
OMZ(2)1 rozpoznawać kompetencje i umiejętności osób w zespole;
OMZ(2)2 rozdzielać zadania według umiejętności i kompetencji członków
zespołu.
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Planowane zadania
Otrzymałeś zadanie przygotowania scenariusza prowadzenia postępowania w I instancji zakończonego wydaniem decyzji w sprawie.
Scenariusz przygotujesz na podstawie określonego stanu faktycznego ze wskazaniem przepisów Kpa, z których będziesz korzystał dokonując kolejnych czynności prowadzonego postępowania.
Efektem końcowym pracy będzie wykaz czynności postępowania administracyjnego ze wskazaniem przepisów oraz decyzja administracyjna w sprawie. Zadanie wykonujesz w grupie 2osobowej, korzystając z dostępnych w pracowni: przepisów prawnych, wzorów pism, decyzji administracyjnych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu.
Wykonane zadanie będziesz prezentować na forum grupy (15 min) oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni, w której znajdują się wzory pism, przykładowe reklamacje, czasopisma branżowe, oferty, komputery z dostępem do Internetu (1
stanowisko dla jednego ucznia), urządzenia multimedialne. Zajęcia mogą być prowadzone także u pracodawcy.
Dział programowy „Postępowanie administracyjne w I instancji ” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do
wykonywania zadań zawodowych pracownika urzędów administracji. Powinny być kształtowane umiejętności samodzielnej pracy, sporządzania dokumentów, sprawnego posługiwania się
aktem prawnym, a ponadto organizowania stanowiska pracy, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególny nacisk powinien być położony na umiejętność przygotowania i
prowadzenia postępowania administracyjnego w I instancji kończącego się wydaniem decyzji w sprawie. Sporządzanie projektów decyzji administracyjnej i kompleksowa obsługa klienta w
urzędzie administracji publicznej jest podstawowym efektem opanowania wiedzy, umiejętności i kompetencji z tego działu programowego.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, kodeksy postępowania administracyjnego, kodeksy cywilne, wybrane ustawy prawa administracyjnego materialnego, wzory dokumentów, gazety
i czasopisma branżowe, prawnicze programy komputerowe, np. LEX.
Zalecane metody dydaktyczne
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8.1. Postępowanie administracyjne w I instancji
Dział programowy „Postępowanie administracyjne w I instancji” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń i projektu.
Ćwiczenia powinny być poprzedzone pokazem.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualnie lub praca w grupie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie testu wielokrotnego wyboru, prezentacji projektu i wykonania ćwiczeń polegających na sporządzaniu dokumentów,
pism, planowaniu poszczególnych czynności postępowania administracyjnego, prowadzenia rozprawy, gromadzenia dowodów w sprawie. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria
ogólne: zawartość merytoryczną (strukturę projektu, wskazanie właściwej podstawy prawnej, poprawność wydanej decyzji administracyjnej), sposób prezentacji (układ, czytelność, czas),
wydruk dokumentacji (układ, bezbłędny edycyjnie).
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:




dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

8.2. Postępowanie odwoławcze w administracji
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
A.68.2(10)1 zastosować środki kontroli decyzji administracyjnej wydanej w
toku postępowania;
A.68.2(10)2 przygotować odwołanie od decyzji;
A.68.2(10)3 sporządzić zażalenie na postanowienie;
A.68.2(10)4 przeprowadzić postępowanie odwoławcze;
A.68.2(10)5 umorzyć postępowanie odwoławcze;
A.68.2(10)6 uchylić zaskarżoną decyzję i przekazać do ponownego
rozpatrzenia;
A.68.2(11)1 określić przyczyny wznowienia postępowania;
A.68.2(11)2 sporządzić postanowienie o wznowieniu postępowania;
A.68.2(11)3 sporządzić decyzję o odmowie wznowienia postępowania;
A.68.2(11)4 uzasadnić w logiczny sposób uchylenie lub zmianę decyzji

Poziom wymagań
programowych

Kategoria
taksonomiczna
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Materiał nauczania












Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym.
Odwołania i zażalenia.
Postępowanie odwoławcze.
Wznowienie postępowania.
Stwierdzenie nieważności decyzji.
Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej.
Sądy administracyjne.
Skargi i wnioski.
Postępowanie przed sądem administracyjnym.
Orzeczenia NSA.
Struktura organów sprawiedliwości w Polsce.
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8.2. Postępowanie odwoławcze w administracji
ostatecznej na wybranym przykładzie;
A.68.2(13)1 określić strukturę i zakres działania sądów administracyjnych;
A.68.2(13)2 sporządzić projekt skargi;
A.68.2(13)3 ustalić sposób rozpatrzenia skargi lub wniosku;
A.68.2(13)4 uzasadnić w logiczny sposób rozpatrzenie przykładowej skargi
lub wniosku;
A.68.2(14)1 omówić strukturę organów sprawiedliwości w Polsce;
A.68.2(14)2 dobrać właściwy sąd do określonej sprawy;
A.68.2(14)3 zastosować orzecznictwo Sądu Najwyższego i NSA;
OMZ(3)1 mobilizować współpracowników do wykonywania zadań;
OMZ(3)2 wydawać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;
OMZ(4)1 monitorować jakość wykonywanych zadań;
OMZ(4)2 ocenić jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów.
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Planowane zadania
Otrzymałeś zadanie przyporządkowania określonej sprawy właściwemu organowi. Uzasadnij swój wybór.
Zadanie wykonujesz w grupie 2-osobowej, korzystając z dostępnych w pracowni: przepisów prawnych, plansz. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu.
Wykonane zadanie będziesz prezentować na forum grupy w formie plakatu, prezentacji multimedialnej (10 min) oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny. Po prezentacji
powinna być przeprowadzona dyskusja i ocena poprawności wykonanego zadania.
Otrzymałeś zadanie sporządzenia skargi na bezczynność organu administracji w określonej sprawie i skierowanie jej do odpowiedniego organu.
Pismo formułujesz na podstawie określonego stanu faktycznego ze wskazaniem właściwych przepisów Kpa. Zadanie wykonujesz indywidualnie, korzystając z dostępnych w pracowni:
przepisów prawnych, wzorów pism, decyzji administracyjnych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Sporządzone pismo będziesz prezentować na forum
grupy (10 min) oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny. Po prezentacji wskazana dyskusja i ocena poprawności wykonanego ćwiczenia.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni, w której powinny się znajdować: kodeksy postępowania administracyjnego, kodeksy cywilne, wybrane ustawy prawa administracyjnego
materialnego. Komputery z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla jednego ucznia), urządzenia multimedialne. Zajęcia mogą być prowadzone także u pracodawcy.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, ustawy, przykładowe decyzje administracyjne, skargi, wzory dokumentów, gazety i czasopisma branżowe, prawnicze programy komputerowe, np. LEX.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą będą ćwiczenia. Uczniowie będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności korzystania z przepisów prawa, samodzielnego rozwiązywania
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8.2. Postępowanie odwoławcze w administracji
problemów, sporządzania dokumentów w postępowaniu administracyjnym. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem z objaśnieniem.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie obserwacji wykonania ćwiczeń polegających na sporządzaniu dokumentów, pism, planowaniu poszczególnych
czynności postępowania administracyjnego, przedstawienia graficznego schematu wykonywanych zadań. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczną
(poprawność wykonania ćwiczenia, wskazanie właściwej podstawy prawnej, poprawności sporządzonych dokumentów), sposób prezentacji (układ, czytelność, czas), wykonanie planszy
(estetyka, poprawność merytoryczna).
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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8.3. Postępowanie egzekucyjne w administracji
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
A.68.2(12)1 określić cel postępowania egzekucyjnego;
A.68.2(12)2 zastosować zasady prowadzenia egzekucji;
A.68.2(12)3 ustalić sposoby prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
A.68.2(12)4 zidentyfikować podmioty postępowania egzekucyjnego;
A.68.2(12)5 dobrać środki egzekucyjne;
A.68.2(12)6 sporządzić pisma i dokumenty w toku egzekucji;
A.68.2(12)7 określić warunki umorzenia postępowania egzekucyjnego;
A.68.2(12)8 opracować projekt tytułu wykonawczego;
OMZ(6)1 słuchać argumentów i wyjaśnień współpracowników;
OMZ(6)2 argumentować swoje decyzje w rozmowach ze
współpracownikami;
OMZ(6)3 stosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych.
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programowych

Kategoria
taksonomiczna

P
P
P
P
P
P
P
P

C
C
B
A
C
C
C
C

Materiał nauczania









Przedmiot i zakres postępowania egzekucyjnego.
Zasady prowadzenia egzekucji.
Podmioty biorące udział w postępowaniu.
Sposoby prowadzenia i środki egzekucyjne.
Pisma i dokumenty w postępowaniu egzekucyjnym.
Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
Umorzenie postępowania egzekucyjnego.
Tytuł wykonawczy w egzekucji.

Planowane zadania
Otrzymałeś zadanie ustalenia sposobu prowadzenia egzekucji w konkretnej sprawie i dobrania środków egzekucyjnych. Na podstawie stanu faktycznego opracuj wykaz czynności
postępowania egzekucyjnego, wskaż właściwe przepisy prawa i dobierz odpowiednie środki egzekucyjne.
Zadanie wykonujesz indywidualnie korzystając z dostępnych w pracowni: przepisów prawnych, wzorów pism, decyzji administracyjnych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z
dostępem do Internetu. Wykonane zadanie będziesz prezentować na forum grupy (10 min) oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny. Po prezentacji wskazana dyskusja i
ocena poprawności wykonanego ćwiczenia.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni, w której powinny się znajdować: kodeksy postępowania administracyjnego, wzory pism, przykładowe decyzje administracyjne.
Komputery z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla jednego ucznia), projektor multimedialny. Zajęcia mogą być prowadzone także u pracodawcy.
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych pracownika administracji, którymi jest między innymi prowadzenie postępowania
egzekucyjnego. W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania sytuacji, wyszukiwania odpowiednich przepisów kpa i na ich podstawie rozwiązywania kazusów, wcześniej
przygotowanych przez nauczyciela na karcie pracy.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, ustawy, przykładowe decyzje administracyjne, skargi, wzory dokumentów, gazety i czasopisma branżowe, prawnicze programy komputerowe, np. LEX.
Zalecane metody dydaktyczne
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8.3. Postępowanie egzekucyjne w administracji
Dominującą metodą będą ćwiczenia. Uczniowie będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności analizowania sytuacji, wyszukiwania odpowiednich przepisów
kpa i na ich podstawie rozwiązywania kazusów. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem z objaśnieniem.
Dział programowy „Postępowanie egzekucyjne w administracji” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, metody przypadków,
dyskusji dydaktycznej.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie obserwacji wykonania ćwiczeń polegających na analizowaniu sytuacji, wyszukiwaniu przepisów prawnych, prowadzenia
czynności egzekucyjnych. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczną (poprawność wykonania ćwiczenia, wskazanie właściwej podstawy prawnej,
dobranie odpowiednich środków egzekucyjnych poprawności sporządzonych dokumentów), sposób prezentacji (układ, czytelność, czas), wydruk dokumentacji (układ, bezbłędny edycyjnie).
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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Praktyki zawodowe
1.1. Praktyki zawodowe
1.2. Praktyki zawodowe
9.1. Praktyki zawodowe w urzędzie administracji
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań
programowych

Kategoria
taksonomiczna

A.68.1(3)1 zidentyfikować zadania naczelnych organów administracji;
A.68.1(3)2 odróżnić zadania organów naczelnych od zadań organów
centralnych administracji;
A.68.1(3)3 określić pozycję wójta, burmistrza, prezydenta;
A.68.1(3)4 zidentyfikować zadania organów uchwałodawczych samorządu
terytorialnego na szczeblu powiatu i województwa;
A.68.1(3)5 wymienić zadania organów wykonawczych samorządu
terytorialnego;
A.68.1(3)6 wskazać organy nadzoru nad samorządem terytorialnym;
A.68.1(3)7 określić zadania organów nadzoru nad samorządem
terytorialnym;
A.68.1(3)8 wymienić zadania organów administracji zespolonej w
województwie;
A.68.1(3)9 wymienić zadania administracji niezespolonej
w województwie;
A.68.1(3)10 przedstawić zadania wojewody jako przedstawiciela rządu w
terenie oraz zwierzchnika administracji zespolonej;
A.68.1(3)11 wyjaśnić stosunek wojewody do organów administracji
niezespolonej;
A.68.1(4)1 dokonać analizy i interpretacji podstawowych aktów prawnych;
A.68.1(4)2 zidentyfikować akty wewnętrzne administracji;
A.68.1(4)3 posługiwać się aktami zewnętrznymi podczas wykonywania
pracy w organach administracji;
A.68.1(4)4 odróżnić akty wewnętrzne od aktów zewnętrznych;

P

B

P

C

P

C

P

B

P

B

P

B

P

C

P

C

P

B

P

C

P

C

P
P

C
B

P

B

P

B
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Organizacja urzędu administracji.
Obsługa klientów w urzędzie.
Rodzaje organów administracji.
Zadania organów administracji.
Organy nadzoru nad samorządem terytorialnym.
Rodzaje aktów administracyjnych.
Sporządzanie decyzji administracyjnej.
Sporządzanie postanowienia i ugody administracyjnej.
Wszczęcie postępowania administracyjnego.
Zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego.
Rozpatrywanie skarg i wniosków.
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9.1. Praktyki zawodowe w urzędzie administracji
A.68.1(4)5 zastosować przepisy o ochronie danych osobowych;
A.68.1(4)6 rozróżnić instrukcje, regulaminy, statuty;
A.68.2(8)1 sporządzić zawiadomienie o wszczęciu postępowania;
A.68.2(8)2 sporządzić wezwanie do udziału w czynnościach procesowych i
złożenia wyjaśnień;
A.68.2(8)3 sporządzić protokoły i adnotacje;
A.68.2(8)4 dokonać analizy przykładowej decyzji administracyjnej pod
kątem jej treści;
A.68.2(8)5 sporządzić postanowienie o zawieszeniu postępowania;
A.68.2(8)6 sporządzić decyzję o umorzeniu postępowania;
A.68.2(9)1 ustalić elementy konieczne dla decyzji administracyjnej;
A.68.2(9)2 opracować projekt postanowienia i decyzji administracyjnej na
każdym etapie sprawy;
A.68.2(9)3 sklasyfikować wady decyzji administracyjnej;
A.68.2(9)4 ocenić prawidłowość decyzji administracyjnej;
A.68.2(9)5określić warunki stwierdzenia nieważności decyzji;
A.68.2(13)1 określić strukturę i zakres działania sądów administracyjnych;
A.68.2(13)2 sporządzić projekt skargi;
A.68.2(13)3 ustalić sposób rozpatrzenia skargi lub wniosku;
A.68.2(13)4 uzasadnić w logiczny sposób rozpatrzenie przykładowej skargi
lub wniosku.

P
P
P

B
B
C

P

C

P

C

P

D

P
P
P

C
C
B

P

C

P
P
P
P
P
P

C
C
C
B
C
C

P

C

Planowane zadania
Sporządzenie odwołania od decyzji administracyjnej wydanej przez organ I instancji w określonej sprawie.
Praca powinna być wykonana indywidualnie i przedstawiona do oceny.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w urzędach administracji publicznej. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej praktykant opracowuje wraz z przedstawicielem urzędu
harmonogram praktyki, zgodnie z którym praktyka będzie realizowana.
Praktykant w czasie odbywania praktyki zawodowej zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dzienniczka praktyk, w którym odnotowuje zakres wykonywanych prac (zgodnie z
harmonogramem) i opis czynności. Zapisy w dzienniczku powinny być potwierdzone przez odpowiedniego przedstawiciela przedsiębiorstwa. Na zakończenie praktyki zawodowej uczeń
otrzymuje od przedsiębiorstwa w dzienniczku zaświadczenie o odbyciu praktyki i opinię.
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9.1. Praktyki zawodowe w urzędzie administracji
Po odbyciu praktyki dzienniczek praktyk wraz z harmonogramem praktykant przekazuje kierownikowi szkolenia praktycznego w szkole.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, ustawy, przykładowe decyzje administracyjne, skargi, wzory dokumentów, gazety i czasopisma branżowe, prawnicze programy komputerowe.
Zalecane metody dydaktyczne
Zaleca się stosować metody ćwiczeń, które to kształtują kompetencje do wykonywania zadań zawodowych pracownika administracji, takie jak: umiejętność korzystania z przepisów prawa,
samodzielne rozwiązywanie problemów, sporządzanie dokumentów.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Uczniowie powinni obserwować czynności zawodowe pracowników urzędu administracji, wykonywać zadania zawodowe pod kierunkiem opiekuna praktyk/ instruktora, a następnie
samodzielnie realizować powierzone czynności.
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie obserwacji pracy ucznia i oceny sporządzonej dokumentacji. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne:
zawartość merytoryczna (poprawność wykonywanych zadań, stosowanie się do poleceń przełożonych, przestrzeganie zasad ochrony danych w jednostce organizacyjnej), wydruk dokumentacji
(układ, bezbłędny edycyjnie, poprawność sporządzonego pisma).
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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9.2. Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwie
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
A.68.1(7)1 zidentyfikować źródła prawa;
A.68.1(7)2 wymienić źródła prawa według Konstytucji;
A.68.1(7)3 wyodrębnić źródła prawa lokalnego;
A.68.1(7)4 odróżnić prawo stanowione od prawa naturalnego i
zwyczajowego;
A.68.1(7)5 wyznaczyć elementy normy prawnej na podstawie wybranych
przepisów prawnych;
A.68.1(7)6 wyszczególnić podstawowe elementy stosunku prawnego;
A.68.1(7)7 rozróżnić rodzaje zdarzeń prawnych;
A.68.1(7)8 wskazać cechy charakterystyczne dla poszczególnych gałęzi
prawa;
A.68.1(7)9 wyznaczyć etapy stosowania prawa;
A.68.1(7)10 wyjaśnić potrzebę stosowania wykładni prawa;
A.68.1(7)11 wyszukać informacje z różnych źródeł prawa;
A.68.1(7)12 wyjaśnić pojęcia i terminy: prawo, norma prawna, przepis
prawny, wykładnia prawa, prawa podmiotowe;
A.68.1(12)1 wymienić rodzaje umów cywilnoprawnych;
A.68.1(12)2 sklasyfikować umowy wg prawa cywilnego;
A.68.1(12)3 scharakteryzować prawa i obowiązki stron w umowie kupnasprzedaży;
A.68.1(12)4 wyznaczyć prawa i obowiązki stron w umowie najmu i
umowie dzierżawy;
A.68.1(12)5 porównać umowę najmu do umowy dzierżawy;
A.68.1(12)6 porównać umowę zlecenia z umową o dzieło;
A.68.1(12)7 rozróżnić elementy umowy przewozu;
A.68.1(12)8 porównać umowę dostawy do umowy przewozu;
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Materiał nauczania








Organizacja przedsiębiorstwa.
Kierowanie i zarzadzanie firmą.
Polityka zatrudnienia w firmie.
System finansowo-księgowy w firmie.
Planowanie i analiza w firmie.
Marketing w firmie.
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9.2. Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwie
A.68.1(12)9 wyodrębnić elementy umowy leasingu;
A.68.1(12)10 sporządzić projekt umowy kupna -sprzedaży;
A.68.1(12)11 sporządzić projekt najmu lokalu;
A.68.1(12)12 sporządzić projekt umowy zlecenia wykonania określonej
pracy;
A.68.1(12)13 sporządzić projekt umowy o dzieło;
A.68.1(13)1 sporządzić umowę o pracę;
A.68.1(13)2 rozwiązywać umowy o pracę;
A.68.1(13)3 opracować plan urlopów w jednostce organizacyjnej;
A.68.1(13)4 prowadzić akta osobowe pracownika;
A.68.1(13)5 opracować harmonogramy czasu pracy;
A.68.1(13)6 wypełniać formularze związane z zatrudnieniem i opłacaniem
składek ZUS;
A.68.1(13)7 sporządzić świadectwo pracy;
A.68.3(2)1 określić zasady konstrukcji budżetu;
A.68.3(2)2 rozróżnić elementy budżetu;
A.68.3(2)3 dokonać analizy przykładowego budżetu jednostki
organizacyjnej;
A.68.3(2)4 wskazać różnice między finansami państwa i jednostek
samorządu terytorialnego;
A.68.3(4)1 zastosować zasady sporządzania sprawozdań finansowych;
A.68.3(4)2 ustalić wynik finansowy;
A.68.3(4)3 sporządzić bilans jednostki organizacyjnej;
A.68.3(4)4 sporządzić sprawozdanie finansowe.
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Planowane zadania
Sporządzenie projektu budżetu jednostki organizacyjnej.
Praca powinna być wykonana indywidualnie i przedstawiona do oceny.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być w przedsiębiorstwach. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej praktykant opracowuje wraz z przedstawicielem przedsiębiorstwa harmonogram praktyki,
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9.2. Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwie
zgodnie z którym praktyka będzie realizowana.
Praktykant w czasie odbywania praktyki zawodowej zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dzienniczka praktyk, w którym odnotowuje zakres wykonywanych prac (zgodnie z
harmonogramem) i opis czynności. Zapisy w dzienniczku powinny być potwierdzone przez odpowiedniego przedstawiciela przedsiębiorstwa. Na zakończenie praktyki zawodowej uczeń
otrzymuje od przedsiębiorstwa w dzienniczku zaświadczenie o odbyciu praktyki i opinie.
Po odbyciu praktyki dzienniczek praktyk wraz z harmonogramem praktykant przekazuje kierownikowi szkolenia praktycznego w szkole.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, ustawy, przykładowy budżet jednostki organizacyjnej, instrukcja kancelaryjna, gazety i czasopisma branżowe, prawnicze programy komputerowe.
Zalecane metody dydaktyczne
Zaleca się stosować metody ćwiczeń, które to kształtują kompetencje do wykonywania zadań zawodowych pracownika administracji, takie jak: umiejętność korzystania z przepisów prawa,
samodzielne rozwiązywanie problemów, sporządzanie dokumentów.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Uczniowie powinni obserwować czynności zawodowe pracowników przedsiębiorstwa, wykonywać zadania zawodowe pod kierunkiem opiekuna praktyk/ instruktora i samodzielnie realizować
powierzone czynności.
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie obserwacji pracy ucznia i oceny sporządzonej dokumentacji. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne:
zawartość merytoryczna (poprawność wykonywanych zadań, stosowanie się do poleceń przełożonych, przestrzeganie zasad ochrony danych w jednostce organizacyjnej), wydruk dokumentacji
(układ, bezbłędny edycyjnie, poprawność sporządzonego pisma).
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI ZAPISANE ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W
ZAWODACH
Załącznik 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI
Załącznik 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI

Załącznik 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ
KSZTAŁCENIA W ZAWODACH
Efekty kształcenia
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)
PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
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Efekty kształcenia
PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;
Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)
JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji;
Kompetencje personalne i społeczne (KPS)
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS(4) jest otwarty na zmiany;
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;
KPS(10) współpracuje w zespole;
Organizacja pracy małych zespołów (OMZ)
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
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Efekty kształcenia
PKZ(A.m)
PKZ(A.m)(1) posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
PKZ(A.m)(2) korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;
PKZ(A.m)(3) przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;
PKZ(A.m)(4) wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;
PKZ(A.m)(5) stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
PKZ(A.m)(6) obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;
PKZ(A.m)(7) przechowuje dokumenty;
PKZ(A.m)(8) dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;
PKZ(A.m)(9) rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;
PKZ(A.m)(10) gromadzi informacje o badanej zbiorowości;
PKZ(A.m)(11) rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;
PKZ(A.m)(12) przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;
PKZ(A.m)(13) opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;
PKZ(A.m)(14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;
Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
A.68.
A.68.1(1) rozróżnia prawne formy działania jednostek administracji publicznej;
A.68.1(2) rozpoznaje strukturę organizacyjną jednostek administracji publicznej;
A.68.1(3) rozpoznaje zadania administracji na określonym szczeblu;
A.68.1(4) korzysta z aktów prawnych oraz instrukcji i regulaminów wewnętrznych podczas wykonywania pracy w organach administracji publicznej;
A.68.1(5) promuje nowoczesny model administracji publicznej;
A.68.1(6) rozróżnia rodzaje aktów normatywnych, ich hierarchię i tryb ogłaszania;
A.68.1(7) korzysta z różnych źródeł prawa oraz form prawotwórczej działalności państwa;
A.68.1(8) rozróżnia cechy osoby fizycznej i osoby prawnej;
A.68.1(9) ocenia skutki niezachowania ustalonych terminów oraz przypisanej formy czynności prawnej;
A.68.1(10) określa rodzaje odpowiedzialności cywilnej;
A.68.1(11) stosuje zasady dotyczące stosunku zobowiązaniowego;
A.68.1(12) sporządza umowy cywilnoprawne;
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Efekty kształcenia
A.68.1(13) sporządza dokumenty wynikające ze stosunku pracy;
A.68.1(14) wyjaśnia przypadki dyskryminacji, mobbingu i molestowania, występujące w jednostce administracji;
A.68.1(15) określa zakres prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
A.68.1(16) stosuje przepisy prawa dotyczące zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej;
A.68.2(1) przestrzega zasad postępowania administracyjnego;
A.68.2(2) wszczyna postępowanie administracyjne;
A.68.2(3) ustala właściwość organu administracyjnego;
A.68.2(4) informuje strony postępowania o ich prawach i obowiązkach;
A.68.2(5) wyjaśnia okoliczności istotne dla prowadzonego postępowania;
A.68.2(6) podejmuje czynności skłaniające strony do zawarcia ugody;
A.68.2(7) prowadzi rozprawę administracyjną;
A.68.2(8) sporządza dokumenty na każdym etapie postępowania;
A.68.2(9) sporządza projekty postanowień i decyzji administracyjnych zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego;
A.68.2(10) pośredniczy w przekazywaniu środków odwoławczych od postanowień i decyzji organu administracyjnego;
A.68.2(11) wznawia w uzasadnionych przypadkach postępowanie zakończone ostateczną decyzją administracyjną;
A.68.2(12) wszczyna egzekucję dotyczącą aktu administracyjnego;
A.68.2(13) rozpatruje skargi i wnioski obywateli;
A.68.2(14) stosuje orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego;
A.68.3(1) określa formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych;
A.68.3(2) analizuje budżet jednostki organizacyjnej;
A.68.3(3) charakteryzuje dochody i wydatki budżetu państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego;
A.68.3(4) sporządza sprawozdanie finansowe w podstawowym zakresie;
A.68.3(5) sporządza typowe sprawozdanie budżetowe.
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Załącznik 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI
klasa
Efekty kształcenia
/umiejętności, wiedza oraz kompetencje personalne i społeczne/

I

II

I

II

I

II

X

X

X

X

X

X

X

X

Uczeń:
Kształcenie zawodowe teoretyczne
Język obcy w administracji
JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań
zawodowych;
JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie
języka;
JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.
Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
PKZ(A.m)(1) posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
PKZ(A.m)(8) dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;
PKZ(A.m)(9)rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;
PKZ(A.m)(10) gromadzi informacje o badanej zbiorowości;
PKZ(A.m)(11) rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;
PKZ(A.m)(12) przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;
PKZ(A.m)(13) opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;
PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
PDG(2)stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
PDG(5) analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży;
PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
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PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;
BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS(4) jest otwarty na zmiany;
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień.
Podstawy prawa cywilnego
A.68.1(8) rozróżnia cechy osoby fizycznej i osoby prawnej;
A.68.1(9) ocenia skutki niezachowania ustalonych terminów oraz przypisanej formy czynności prawnej;
A.68.1(10) określa rodzaje odpowiedzialności cywilnej;
A.68.1(11) stosuje zasady dotyczące stosunku zobowiązaniowego;
A.68.1(12) sporządza umowy cywilnoprawne.
Podstawy prawa pracy
A.68.1(13) sporządza dokumenty wynikające ze stosunku pracy;
A.68.1 (14) wyjaśnia przypadki dyskryminacji, mobbingu i molestowania, występujące w jednostce administracji;
A.68.1(15) określa zakres prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
A.68.1(16) stosuje przepisy prawa dotyczące zatrudniania w państwach Unii Europejskiej.
Podstawy prawa administracyjnego
A.68.1(1) rozróżnia prawne formy działania jednostek administracji publicznej;
A.68.1(2) rozpoznaje strukturę organizacyjną jednostek administracji publicznej;
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A.68.1(3) rozpoznaje zadania administracji na określonym szczeblu;
A.68.1(4) korzysta z aktów prawnych oraz instrukcji i regulaminów wewnętrznych podczas wykonywania pracy w organach administracji publicznej;
A.68.1(5) promuje nowoczesny model administracji publicznej;
A.68.1(6) rozróżnia rodzaje aktów normatywnych, ich hierarchię i tryb ogłaszania;
A.68.1(7) korzysta z różnych źródeł prawa oraz form prawotwórczej działalności państwa.
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X X X X
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Łączna liczba godzin

Podstawy finansów publicznych
A.68.3(1) określa formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych;
A.68.3(2) analizuje budżet jednostki organizacyjnej;
A.68.3(3) charakteryzuje dochody i wydatki budżetu państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego.

X X
X X
X X
Łączna liczba godzin
Łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie teoretyczne
Kształcenie zawodowe praktyczne

Wykonywanie prac biurowych
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
KPS(10) współpracuje w zespole;
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
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PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;
PKZ(A.m)(2) korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;
PKZ(A.m)(3) przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;
PKZ(A.m)(4) wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;
PKZ(A.m)(5) stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
PKZ(A.m)(6) obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;
PKZ(A.m)(7) przechowuje dokumenty;
PKZ(A.m)(14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;
A.68.3(4) sporządza sprawozdanie finansowe w podstawowym zakresie;
A.68.3(5) sporządza typowe sprawozdanie budżetowe.
Postępowanie w administracji
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
A.68.2(1) przestrzega zasad postępowania administracyjnego;
A.68.2(2) wszczyna postępowanie administracyjne;
A.68.2(3) ustala właściwość organu administracyjnego;
A.68.2(4) informuje strony postępowania o ich prawach i obowiązkach;
A.68.2(5) wyjaśnia okoliczności istotne dla prowadzonego postępowania;
A.68.2(6) podejmuje czynności skłaniające strony do zawarcia ugody;
A.68.2(7) prowadzi rozprawę administracyjną;
A.68.2(8) sporządza dokumenty na każdym etapie postępowania;
A.68.2(9) sporządza projekty postanowień i decyzji administracyjnych zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego;
A.68.2(10) pośredniczy w przekazywaniu środków odwoławczych od postanowień i decyzji organu administracyjnego;
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A.68.2(11) wznawia w uzasadnionych przypadkach postępowanie zakończone ostateczną decyzją administracyjną;
A.68.2(12) wszczyna egzekucję dotyczącą aktu administracyjnego;
A.68.2(13) rozpatruje skargi i wnioski obywateli;
A.68.2(14) stosuje orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego.
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Praktyki zawodowe
A.68.1(7) korzysta z różnych źródeł prawa oraz form prawotwórczej działalności państwa;
X X
A.68.1(12) sporządza umowy cywilnoprawne;
X X
A.68.1(13) sporządza dokumenty wynikające ze stosunku pracy;
X X
A.68.3(2) analizuje budżet jednostki organizacyjnej;
X X
A.68.3(4) sporządza sprawozdanie finansowe w podstawowym zakresie;
X X
A.68.1(3) rozpoznaje zadania administracji na określonym szczeblu;
X X
A.68.1 (4) korzysta z aktów prawnych oraz instrukcji i regulaminów wewnętrznych podczas wykonywania pracy w organach administracji publicznej.
X X
A.68.2 (8) sporządza dokumenty na każdym etapie postępowania;
X X
A.68.2(9) sporządza projekty postanowień i decyzji zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego;
X X
A.68.2 (13) rozpatruje skargi i wnioski obywateli.
X X
Łączna liczba godzin przeznaczona na praktykę zawodową
Łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie praktyczne
Łączna liczba godzin przeznaczona na efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru
administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
Łączna liczba godzin przeznaczona na kwalifikację K1
Razem
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Załącznik 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Język obcy w administracji
JOZ(1)1 posłużyć się kontekstem w celu zrozumienia wypowiedzi z użyciem specjalistycznego
słownictwa stosowanego w administracji;
JOZ(1)2 obsłużyć klienta w języku obcym;
JOZ(1)3 przetłumaczyć korespondencję otrzymywaną za pomocą poczty elektronicznej;
JOZ(2)1 zaplanować rozmowę z klientem;
JOZ(2)2 przeprowadzić rozmowę z klientem;
JOZ(2)3 brać czynny udział w zebraniu, dyskusji, konferencji;
JOZ(2)4 zastosować zwroty grzecznościowe w języku obcym;
JOZ(2)5 sformułować dłuższą wypowiedź wykorzystując przyswojone kategorie semantyczne,
materiał leksykalny w zakresie tematów i sytuacji związanych z obsługą klienta;
JOZ(2)6 odpowiadać i inicjować rozmowy telefoniczne;
JOZ(2)7 zaprezentować dane o firmie;
JOZ(2)8 sformułować dłuższą wypowiedź na temat prezentacji organu administracji;
JOZ(3)1 sporządzić pisma, protokoły, sprawozdania, notatki służbowe;
JOZ(3)2 sporządzić pisma w korespondencji między organami administracji oraz organem
administracji a klientem;
JOZ(3)3 przetłumaczyć na język obcy z zachowaniem podstawowych zasad gramatyki i
ortografii, teksty zawodowe napisane w języku polskim;
JOZ(3)4 zredagować notatkę na temat wysłuchanego tekstu;
JOZ(3)5 napisać podanie, życiorys, e-mail, ulotkę itp.;
JOZ(3)6 przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczną korespondencję dotyczącą spraw klienta;
JOZ(3)7 zredagować korespondencję dotyczącą przepisów prawa międzynarodowego, prawa
pracy, prawa administracyjnego;
JOZ(4)1 porozumieć się z klientami oraz pracownikami podczas wykonywania zadań
zawodowych;

JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych
artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych
czynności zawodowych;

JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające
komunikowanie się w środowisku pracy;
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Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
JOZ(4)2 przekazać w języku obcym informacje dotyczące wykonywanych prac;
JOZ(4)3 słuchać wypowiedzi współpracowników w języku obcym zgodnie z zasadami
aktywnego słuchania;
JOZ(4)4 przetłumaczyć obcojęzyczne przepisy prawne;
JOZ(5)1 użytkować obcojęzyczne zasoby Internetu związane z tematyką zawodową;
JOZ(5)2 wyszukać w różnych źródłach informacje dotyczące tematyki zawodowej;
JOZ(5)3 skorzystać z obcojęzycznych portali internetowych przy wyszukiwaniu przepisów
prawnych oraz sporządzaniu pism związanych z tematyką zawodową;

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji;
Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

PKZ(A.m)(1)1 objaśnić przedmiot i zakres ekonomii;
PKZ(A.m)(1)2 rozróżnić podstawowe pojęcia z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
PKZ(A.m)(1)3 wyjaśnić, na czym polega proces gospodarowania;
PKZ(A.m)(1)4 scharakteryzować podstawowe systemy gospodarcze;
PKZ(A.m)(1)5 określić podstawowe relacje zachodzące między gospodarką, ekologia i
postępem technicznym;
PKZ(A.m)(1)6 scharakteryzować podstawowe rodzaje powiązań między podmiotami
gospodarującymi;
PKZ(A.m)(1)7 wyjaśnić podstawowe.pojęcia związane z decyzjami konsumenta i producenta;
PKZ(A.m)(1)8 wyjaśnić pojęcia związane z zarządzaniem firmą;
PKZ(A.m)(1)9 omówić podstawowe cele, reguły i instrumenty polityki makroekonomicznej;
PKZ(A.m)(1)10 scharakteryzować poszczególne fazy cyklu gospodarczego;
PKZ(A.m)(1)11 scharakteryzować międzynarodowy system finansowy;
PKZ(A.m)(8)1 wyliczyć etapy badania statystycznego;
PKZ(A.m)(8)2 wyznaczyć jednostki statystyczne do próby;
PKZ(A.m)(8)3 dokonać analizy formularzy statystycznych, tablic statystycznych, instrukcji
statystycznych;;
PKZ(A.m)(8)4 określić dokładność wyników badania statystycznego;

PKZ(A.m)(1) posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;

PKZ(A.m)(8) dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i
decyzyjnej;

Program nauczania dla zawodu technik administracji 334306 o strukturze przedmiotowej
80

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`

Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PKZ(A.m)(9)1 rozróżnić metody badań statystycznych;
PKZ(A.m)(9)2 scharakteryzować metody badań statystycznych;
PKZ(A.m)(10)1 zdefiniować podstawowe pojęcia statystyczne;
PKZ(A.m)(10)2 rozróżnić cechy statystyczne;
PKZ(A.m)(11)1 rozróżnić podstawowe miary statystyczne;
PKZ(A.m)(11)2 obliczyć podstawowe miary statystyczne;
PKZ(A.m)(11)3 zinterpretować podstawowe miary statystyczne, np. średnia, mediana,
dominanta itp.;
PKZ(A.m)(12)1 dokonać analizy badanego zjawiska za pomocą podstawowych miar
statystycznych;
PKZ(A.m)(12)2 rozpoznać metody analizy współzależności dwóch zjawisk;
PKZ(A.m)(13)1 sklasyfikować jednostki objęte badaniem statystycznym;
PKZ(A.m)(13)2 wymienić sposoby prezentowania materiału statystycznego;
PKZ(A.m)(13)3 rozróżnić rodzaje szeregów statystycznych;
PKZ(A.m)(13)4 sporządzić prezentacje danych statystycznych;
PDG(1)1 rozróżnić pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej: przedsiębiorstwo,
przedsiębiorca;
PDG(1)2 scharakteryzować proces gospodarczy i jego podstawowe ogniwa (etapy, fazy);
PDG(1)3 sklasyfikować rodzaje przedsiębiorstw wg formy własności, formy prawnoorganizacyjnej, rozmiaru i rodzaju prowadzonej działalności;
PDG(2)1 zastosować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych i prawa
autorskiego;
PDG(2)2 zastosować przepisy prawa podatkowego;
PDG(2)3 dokonać analizy przepisów prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych
oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego;
PDG(2)4 przewidzieć konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów o ochronie
danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

PKZ(A.m)(9)rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;
PKZ(A.m)(10) gromadzi informacje o badanej zbiorowości;

PKZ(A.m)(11) rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;

PKZ(A.m)(12) przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;

PKZ(A.m)(13) opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;

PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych
oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
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Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PDG(3)1 wskazać przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(3)2 zastosować przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(3)3 przewidzieć konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów z zakresu
prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(4)1 zidentyfikować przedsiębiorstwa i instytucje administracyjno-usługowe;
PDG(4)2 określić powiązania przedsiębiorstw i instytucji administracyjno-usługowych z
otoczeniem;
PDG(5)1 dokonać analizy działalności administracyjno-usługowej;
PDG(5)2 dokonać analizy czynników kształtujących popyt na usługi administracyjne;
PDG(5)3 porównać działania prowadzone przez przedsiębiorstwa konkurencyjne;
PDG(6)1 ustalić zakres i zasady współpracy z przedsiębiorstwami administracyjno-usługowymi
z branży;
PDG(6)2 zaplanować wspólne przedsięwzięcia dotyczące promowania usług z zakresu obsługi
administracyjnej;
PDG(10)1 rozróżniać elementy marketingu mix;
PDG(10)2 dobrać działania marketingowe do prowadzonej działalności;
PDG(10)3 opracować kwestionariusz badania ankietowego dotyczącego potrzeb klientów;
PDG(10)4 dokonać analizy potrzeb klientów na podstawie przeprowadzonych badań
ankietowych;
PDG(11)1 rozróżnić składniki kosztów i przychodów w działalności gospodarczej;
PDG(11)2 rozróżnić rodzaje i metody kalkulacji;
PDG(11)3 rozpoznać zasadnicze elementy kształtujące wynik finansowy w zależności od
rodzaju działalności jednostki organizacyjnej;
PDG(11)4 określić wpływ kosztów i przychodów na wynik finansowy;
PDG(11)5 wskazać możliwości optymalizowania kosztów prowadzonej działalności;
BHP(1)1 wskazać podstawowe przepisy i zasady BHP;
BHP(1)2 zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej;

PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między
nimi;
PDG(5) analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży;

PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;

BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną
przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
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Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
BHP(1)3 wyjaśnić zasady postępowania w przypadku pożaru;
BHP(1)4 rozróżnić sprzęt gaśniczy;
BHP(1)5 wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z ochroną środowiska i materialnym
środowiskiem pracy;
BHP(1)6 wyjaśnić pojęcie ergonomia;
BHP(2)1 wymienić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony
środowiska w Polsce;
BHP((2)2 scharakteryzować zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie
ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
BHP(2)3 wskazać podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy;
BHP(2)4 wskazać podstawowe przepisy dotyczące ochrony środowiska w Polsce;
BHP(3)1 wskazać prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(3)2 wymienić obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(3)3 opracować procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w
jednostkach organizacyjnych;
BHP(4)1 przewidzieć wystąpienie możliwych zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka oraz
mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych w jednostkach
organizacyjnych;
BHP(4)2 scharakteryzować sposoby przeciwdziałania zagrożeniom przy obsłudze klientów w
jednostkach organizacyjnych;
BHP(4)3 określić typowe choroby zawodowe występujące przy obsłudze klientów w
jednostkach organizacyjnych;
BHP(5)1 rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe w środowisku pracy przy obsłudze klientów w
jednostkach organizacyjnych;
BHP(5)2 określić sposoby zabezpieczenia się przed czynnikami szkodliwymi w pracy przy
obsłudze klientów w jednostkach organizacyjnych;
BHP(6)1 zidentyfikować czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące przy

BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony
pracy i ochrony środowiska w Polsce;

BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy;

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane
z wykonywaniem zadań zawodowych;

BHP(5) identyfikuje zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w
środowisku pracy;
BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
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Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
obsłudze klientów w jednostkach organizacyjnych;
BHP(6)2 dokonać analizy skutków oddziaływania czynników szkodliwych na organizm
człowieka;
BHP(6)3 ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu pracy;
KPS(3)1 przeanalizować rezultaty działań;
KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;
KPS(4)1 przeanalizować zmiany zachodzące w branży;
KPS(4)2 podejmować nowe wyzwania;
KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy;
KPS(5)1 przewidywać sytuacje wywołujące stres;
KPS(5)2 stosować sposoby radzenia sobie ze stresem;
KPS(5)3 określić skutki stresu;
KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;
KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;
KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań;
KPS(9)1 stosować techniki negocjacyjne;
KPS(9)2 zachowywać się asertywnie;
KPS(9)3 proponować konstruktywne rozwiązania;

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS(4) jest otwarty na zmiany;

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;
Podstawy prawa cywilnego

A.68.1(8)1 wymienić źródła prawa cywilnego;
A.68.1(8)2 wskazywać podmioty prawa cywilnego;
A.68.1(8)3 określić przyczyny i skutki ubezwłasnowolnienia;
A.68.1(8)4 wskazać początek i koniec osoby fizycznej;
A.68.1(8)5 rozróżnić zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej;
A.68.1(8)6 obliczyć termin uznania za zmarłego;

A.68.1(8) rozróżnia cechy osoby fizycznej i osoby prawnej;
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Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
A.68.1(8)7 wyznaczyć zakres zdolności do czynności prawnej osoby fizycznej;
A.68.1(8)8 zidentyfikować osoby prawne;
A.68.1(8)9 rozróżnić cechy osoby prawnej;
A.68.1(8)10 sklasyfikować osoby prawne;
A.68.1(9)1 rozróżnić formy czynności prawnych;
A.68.1(9)2 ocenić skutki niezachowania przypisanej prawem formy;
A.68.1(9)3 obliczyć terminy w prawie cywilnym;
A.68.1(9)4 dobrać właściwą formę prawną do czynności prawnej;
A.68.1(9)5 sporządzić pełnomocnictwo;
A.68.1(9)6 zidentyfikować wady oświadczenia woli;
A.68.1(10)1 scharakteryzować rodzaje odpowiedzialności cywilnej;
A.68.1(10)2 określić przesłanki odpowiedzialności cywilnej;
A.68.1(10)3 zidentyfikować odpowiedzialność na zasadzie winy i ryzyka;
A.68.1(11)1 scharakteryzować źródła zobowiązań;
A.68.1(11)2 wskazać podmioty stosunku zobowiązaniowego;
A.68.1(11)3 wymienić zasady wykonania zobowiązań;
A.68.1(11)4 określić skutki niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania;
A.68.1(11)5 określić przyczyny wygaśnięcia zobowiązań;
A.68.1(12)1 wymienić rodzaje umów cywilnoprawnych;
A.68.1(12)2 sklasyfikować umowy wg prawa cywilnego;
A.68.1(12)3 scharakteryzować prawa i obowiązki stron w umowie kupna-sprzedaży;
A.68.1(12)4 wyznaczyć prawa i obowiązki stron w umowie najmu i umowie dzierżawy;
A.68.1(12)5 porównać umowę najmu do umowy dzierżawy;
A.68.1(12)6 porównać umowę zlecenia z umową o dzieło;
A.68.1(12)7 rozróżnić elementy umowy przewozu;
A.68.1(12)8 porównać umowę dostawy do umowy przewozu;
A.68.1(12)9 wyodrębnić elementy umowy leasingu;

A.68.1(9) ocenia skutki niezachowania ustalonych terminów oraz przypisanej formy czynności
prawnej;

A.68.1(10) określa rodzaje odpowiedzialności cywilnej;

A.68.1(11) stosuje zasady dotyczące stosunku zobowiązaniowego;

A.68. 1(12) sporządza umowy cywilnoprawne;
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Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
A.68.1(12)10 sporządzić projekt umowy kupna – sprzedaży;
A.68.1(12)11 sporządzić projekt najmu lokalu;
A.68.1(12)12 sporządzić projekt umowy zlecenia wykonania określonej pracy;
A.68.1(12)13 sporządzić projekt umowy o dzieło;

Podstawy prawa pracy
A.68.1(13)1 sporządzić umowę o pracę;
A.68.1(13)2 rozwiązywać umowy o pracę;
A.68.1(13)3 opracować plan urlopów w jednostce organizacyjnej;
A.68.1(13)4 prowadzić akta osobowe pracownika;
A.68.1(13)5 opracować harmonogramy czasu pracy;
A.68.1(13)6 wypełnić formularze związane z zatrudnieniem i opłacaniem składek ZUS;
A.68.1(13)7 sporządzić świadectwo pracy;
A.68.1(14)1 wyjaśnić pojęcia dyskryminacja, mobbing, molestowanie;
A.68.1(14)2 wyszukać przepisy dotyczące naruszenia praw pracowniczych;
A.68.1(14)3 wyjaśnić zasady postępowania w sytuacjach konfliktowych;
A.68.1(14)4 zaproponować sposoby rozwiązania problemów z zakresu prawa pracy i
ubezpieczeń społecznych występujących w jednostce organizacyjnej;
A.68.1(15)1 wymienić źródła prawa pracy;
A.68.1(15)2 zidentyfikować podmioty stosunku pracy;
A.68.1(15)3 określić formy nawiązania stosunku pracy i rodzaje umów o pracę;
A.68.1(15)4 porównać umowy o pracę do umów cywilnoprawnych;
A.68.1(15)5 scharakteryzować prawa i obowiązki stron umowy o pracę;
A.68.1(15)6 rozróżnić rodzaje urlopów;
A.68.1(15)7 obliczyć urlop wypoczynkowy pracownika;
A.68.1(15)8 rozróżnić sposoby rozwiązywania umów o pracę;
A.68.1(15)9 ustalić okres wypowiedzenia umowy o pracę;
A.68.1(15)10 dokonać analizy akt osobowych pracownika;

A.68.1(13) sporządza dokumenty wynikające ze stosunku pracy;

A.68.1(14) wyjaśnia przypadki dyskryminacji, mobbingu i molestowania, występujące w
jednostce administracji;

A.68.1(15) określa zakres prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
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Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
A.68.1(15)11 rozróżnić systemy wynagrodzeń i czasu pracy;
A.68.1(15)12 ustalić i obliczyć składniki wynagrodzenia;
A.68.1(15)13 omówić zasady odpowiedzialności pracowniczej;
A.68.1(15)14 wskazać przepisy dotyczące zakazu konkurencji oraz ochrony danych
osobowych;
A.68.1(15)15 omówić zasady systemu ubezpieczeń społecznych;
A.68.1(15)16 określić świadczenia związane z chorobami, wypadkami przy pracy,
macierzyństwem;
A.68.1(15)17 określić roszczenia ze stosunku pracy;
A.68.1(16)1 porównać przepisy prawa dotyczące zatrudniania w Polsce oraz wybranym
państwie Unii Europejskiej;
A.68.1(16)2 porównać świadczenia z ubezpieczeń społecznych w Polsce oraz w wybranym
państwie Unii Europejskiej;

A.68.1(16) stosuje przepisy prawa dotyczące zatrudniania w państwach Unii Europejskiej;
Podstawy prawa administracyjnego

A.68.1(1)1 zidentyfikować źródła prawa administracyjnego;
A.68.1(1)2 wskazać rolę administracji i prawa administracyjnego wśród gałęzi prawa;
A.68.1(1)3 rozróżnić podstawowe formy działania administracji;
A.68.1(1)4 wymienić cechy aktu administracyjnego;
A.68.1(1)5 sklasyfikować akty administracyjne;
A.68.1(1)6 odróżnić akt administracyjny od aktu normatywnego;
A.68.1(1)7 wyznaczyć moc obowiązującą aktu administracyjnego;
A.68.1(1)8 zidentyfikować rodzaje wadliwości aktu administracyjnego;
A.68.1(1)9 omówić rolę uznania administracyjnego w przepisach prawnych;
A.68.1(1)10 scharakteryzować niewładcze formy działania administracji;
A.68.1(1)11 rozróżnić formy działań faktycznych;
A.68.1(2)1 omówić strukturę administracji publicznej w Polsce;
A.68.1(2)2 zidentyfikować naczelne organy administracji;

A.68.1(1) rozróżnia prawne formy działania jednostek administracji publicznej;

A.68.1(2) rozpoznaje strukturę organizacyjną jednostek administracji publicznej;

Program nauczania dla zawodu technik administracji 334306 o strukturze przedmiotowej
87

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`

Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
A.68.1(2)3 wymienić centralne organy administracji;
A.68.1(2)4 rozpoznać organy administracji na wszystkich szczeblach;
A.68.1(2)5 zaprezentować graficznie schemat organów administracji;
A.68.1(2)6 omówić strukturę organów administracji rządowej w województwie;
A.68.1(2)7 omówić strukturę organów samorządu terytorialnego na wszystkich szczeblach;
A.68.1(2)8 odróżnić organy administracji rządowej od organów samorządu terytorialnego;
A.68.1(2)9 zidentyfikować organy administracji działające na terenie województwa;
A.68.1(2)10 wyszukać przepisy prawne dotyczące podziału terytorialnego państwa;
A.68.1(2)11 omówić podział terytorialny państwa w okresie II Rzeczypospolitej oraz po II
wojnie światowej;
A.68.1(2)12 omówić aktualny podział terytorialny państwa dla potrzeb administracji rządowej
oraz samorządu terytorialnego;
A.68.1(3)1 określić zadania naczelnych organów administracji;
A.68.1(3)2 odróżnić zadania organów naczelnych od zadań organów centralnych administracji;
A.68.1(3)3 określić pozycję wójta, burmistrza, prezydenta;
A.68.1(3)4 zidentyfikować zadania organów uchwałodawczych samorządu terytorialnego na
szczeblu powiatu i województwa;
A.68.1(3)5 wymienić zadania organów wykonawczych samorządu terytorialnego;
A.68.1(3)6 wyznaczyć organy nadzoru nad samorządem terytorialnym;
A.68.1(3)7 określić zadania organów nadzoru nad samorządem terytorialnym;
A.68.1(3)8 wymienić zadania organów administracji zespolonej w województwie;
A.68.1(3)9 wymienić zadania administracji niezespolonej w województwie;
A.68.1(3)10 przedstawić zadania wojewody jako przedstawiciela rządu w terenie oraz
zwierzchnika administracji zespolonej;
A.68.1(3)11 wyjaśnić stosunek wojewody do organów administracji niezespolonej;
A.68.1(4)1 dokonać analizy i interpretacji podstawowych aktów prawnych;
A.68.1(4)2 zidentyfikować akty wewnętrzne administracji;

A.68.1(3) rozpoznaje zadania administracji na określonym szczeblu;

A.68.1(4) korzysta z aktów prawnych oraz instrukcji i regulaminów wewnętrznych podczas
wykonywania pracy w organach administracji publicznej;
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Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
A.68.1(4)3 posłużyć się aktami zewnętrznymi podczas wykonywania pracy w organach
administracji;
A.68.1(4)4 odróżnić akty wewnętrzne od aktów zewnętrznych;
A.68.1(4)5 zastosować przepisy o ochronie danych osobowych;
A.68.1(4)6 rozróżnić instrukcje, regulaminy, statuty;
A.68.1(5)1 określić zakres swobody wspólnego rynku europejskiego;
A.68.1(5)2 wskazać przepisy prawa europejskiego dotyczące nowoczesnego modelu
administracji publicznej;
A.68.1(6)1 zidentyfikować akty prawne organów ustawodawczych i wykonawczych;
A.68.1(6)2 zaprezentować hierarchię aktów prawnych;
A.68.1(6)3 dokonać analizy poprawności budowy aktu prawnego;
A.68.1(6)4 omówić sposoby ogłaszania aktu prawnego;
A.68.1(6)5 wymienić organy promulgacyjne;
A.68.1(6)6 wyjaśnić sposoby i terminy wejścia w życie aktu prawnego;
A.68.1(6)7 wyjaśnić pojęcia i terminy: praworządność, kodeks, kodyfikacja, inkorporacja,
vacatio legis;
A.68.1(7)1 zidentyfikować źródła prawa;
A.68.1(7)2 wymienić źródła prawa według Konstytucji;
A.68.1(7)3 wyodrębnić źródła prawa lokalnego;
A.68.1(7)4 odróżnić prawo stanowione od prawa naturalnego i zwyczajowego;
A.68.1(7)5 wyznaczyć elementy normy prawnej na podstawie wybranych przepisów
prawnych;
A.68.1(7)6 wyszczególnić podstawowe elementy stosunku prawnego;
A.68.1(7)7 rozróżnić rodzaje zdarzeń prawnych;
A.68.1(7)8 wskazać cechy charakterystyczne dla poszczególnych gałęzi prawa;
A.68.1(7)9 wyznaczyć etapy stosowania prawa;
A.68.1(7)10 wyjaśnić potrzebę stosowania wykładni prawa;

A.68.1(5) promuje nowoczesny model administracji publicznej;

A.68.1(6) rozróżnia rodzaje aktów normatywnych, ich hierarchię i tryb ogłaszania;

A.68.1(7) korzysta z różnych źródeł prawa oraz form prawotwórczej działalności państwa;
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Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
A.68.1(7)11 wyszukać informacje z różnych źródeł prawa;
A.68.1(7)12 zinterpretować pojęcia i terminy: prawo, norma prawna, przepis prawny,
wykładnia prawa, prawa podmiotowe;

Podstawy finansów publicznych
A.68 3(1)1 wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu finansów publicznych;
A.68 3(1)2 określić funkcje i zasady finansów publicznych;
A.68.3(1)3 opisać mechanizm finansów publicznych;
A.68 3(1)4 scharakteryzować podstawowe jednostki sektora finansów publicznych;
A.68 3(1)5 rozróżnić cechy jednostek sektora finansów publicznych;
A.68.3(2)1 określić zasady konstrukcji budżetu;
A.68.3(2)2 rozróżnić elementy budżetu;
A.68.3(2)3 dokonać analizy przykładowego budżetu jednostki organizacyjnej;
A.68.3(2)4 wskazać różnice między finansami państwa i jednostek samorządu terytorialnego;
A.68 3(3)1 wymienić źródła dochodów budżetu państwa oraz źródła dochodów budżetu
jednostki samorządu terytorialnego;
A.68 3(3)2 wymienić rodzaje wydatków budżetu państwa oraz rodzaje wydatków jednostki
samorządu terytorialnego;
A.68 3(3)3 scharakteryzować źródła dochodów budżetu państwa oraz źródła dochodów
budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
A.68 3(3)4 rozróżnić rodzaje wydatków budżetu państwa oraz rodzaje wydatków jednostki
samorządu terytorialnego;

A.68.3(1) określa formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych;

A.68.3(2) analizuje budżet jednostki organizacyjnej;

A.68.3(3) charakteryzuje dochody i wydatki budżetu państwa oraz jednostki samorządu
terytorialnego;

Wykonywanie prac biurowych
OMZ(1)1 dokonywać analizy przydzielonych zadań;
OMZ(1)2 zaplanować pracę zespołu;
OMZ(2)1 rozpoznawać kompetencje i umiejętności osób w zespole;
OMZ(2)2 rozdzielać zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu;
OMZ(3)1 mobilizować współpracowników do wykonywania zadań;

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
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Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
OMZ(3)2 wydawać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;
OMZ(4)1 monitorować jakość wykonywanych zadań;
OMZ(4)2 ocenić jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów;
OMZ(5)1 proponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i
jakości pracy;
OMZ(5)2 proponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę wydajności i jakości
pracy;
OMZ(6)1 słuchać argumentów i wyjaśnień współpracowników;
OMZ(6)2 argumentować swoje decyzje w rozmowach ze współpracownikami;
OMZ(6)3 stosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych;
KPS(1)1 stosować zasady kultury osobistej;
KPS(1)2 stosować zasady etyki zawodowej;
KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;
KPS(2)2 dążyć wytrwale do celu;
KPS(2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;
KPS(2)4 zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy;
KPS(7)1 przyjmować odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;
KPS(7)2 respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;
KPS(7)3 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej;
KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;
KPS(10)2 uwzględniać opinie i pomysły innych członków zespołu;
KPS(10)3 modyfikować działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko;
KPS(10)4 rozwiązywać konflikty w zespole;
BHP(7)1 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(7)2 zastosować zasady organizacji stanowiska pracy w pracowni pracy biurowej;
BHP(8)1 wskazać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej;

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę
warunków i jakość pracy;

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

KPS(10) współpracuje w zespole;

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań
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Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

zawodowych

BHP(8)2 dobrać środki ochrony indywidualnej do wykonywanych zadań zawodowych
pracownika administracji;
BHP(8)3 dobrać środki ochrony zbiorowej do wykonywanych zadań zawodowych pracownika
administracji;
BHP(9)1 dokonać analizy zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(9)2 zastosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych
pracownika administracji;
BHP(10)1 zidentyfikować sytuacje zagrożenia zdrowia i życia, podczas wykonywania pracy
biurowej;
BHP(10)2 zapobiec zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania czynności
zawodowych;
BHP(10)3 udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia;
BHP(10)4 powiadomić system pomocy medycznej w przypadku sytuacji stanowiącej
zagrożenie zdrowia i życia przy wykonywaniu zadań zawodowych;
PDG(7)1 opracować procedurę postępowania przy założeniu własnej działalności
gospodarczej;
PDG(7)2 dobrać właściwą formę organizacyjno-prawną do planowanej działalności
gospodarczej;
PDG(7)3 sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności
gospodarczej;
PDG(7)4 wybrać formę opodatkowania działalności gospodarczej;
PDG(7)5 określić źródła finansowania prowadzonej działalności gospodarczej;
PDG(7)6 sporządzić budżet prowadzonej działalności gospodarczej;
PDG(7)7 wskazać instytucje wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
PDG(7)8 opracować biznesplan dla wybranej działalności gospodarczej;

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa
dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrożenia zdrowia i życia;

PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności
gospodarczej;
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Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PDG(8)1 zorganizować stanowisko pracy biurowej z zastosowaniem zasad ergonomii;
PDG(8)2 zastosować zasady formułowania i formatowania pism;
PDG(8)3 sporządzić pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
PDG(8)4 wypełnić druki i formularze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
PDG(8)5 określić procedury przyjmowania i sporządzania pism dotyczących reklamacji i
ochrony konsumenta;
PDG(8)6 wykonać czynności związane z przyjmowaniem korespondencji w różnej formie;
PDG(8)7 wykonać prace biurowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
PDG(9)1 obsłużyć biurowe urządzenia techniczne;
PDG(9)2 zastosować programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności
gospodarczej;
PDG(9)3 wykonać elektroniczny przelew środków pieniężnych;
PDG(9)4 sporządzić dokumenty i deklaracje ZUS w oparciu o program Płatnik;
PDG(9)5 sporządzić dokumenty i obliczenia w oparciu o arkusz kalkulacyjny Excel;
PDG(11)1 sporządzić analizę kosztów działalności gospodarczej w oparciu o dostępne
programy komputerowe np. arkusz kalkulacyjny Excel;
PDG(11)2 obliczyć zysk lub stratę w działalności gospodarczej;
PDG(11)3 prowadzić ewidencję zdarzeń gospodarczych w Księdze Przychodów i Rozchodów;
PDG(11)4 sporządzić sprawozdanie finansowe z prowadzonej działalności gospodarczej;
PDG(11)5 wykonać czynności związane z inwentaryzacją;
PDG(11)6 sporządzić dokumenty z zakresu działalności gospodarczej: rachunek, faktura VAT,
lista płac, KP, WZ, PZ, KW;
PDG(11)7 wypełnić deklaracje podatkowe PIT, CIT i VAT;
PDG(11)8 sporządzić wniosek kredytowy;
PKZ(A.m)(2)1 zastosować metodę mnemotechniczną pisania na komputerze;
PKZ(A.m)(2)2 zastosować metodę mnemotechniczną w przepisywaniu i sporządzaniu pism
podczas pracy administracyjno-biurowej;

PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające
prowadzenie działalności gospodarczej;

PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

PKZ(A.m)(2) korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;
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Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PKZ(A.m)(2)3 zaprojektować bazę danych dla jednostki organizacyjnej;
PKZ(A.m)(2)4 skorzystać z dostępnych baz danych z zastosowaniem przepisów o ochronie
danych osobowych;
PKZ(A.m)(2)5 przygotować korespondencję seryjną;
PKZ(A.m)(2)6 sformatować przepisany tekst;
PKZ(A.m)(2)7 zastosować programy graficzne w projektowaniu i sporządzaniu pism;
PKZ(A.m)(2)8 zaprezentować w formie tabelarycznej dane i wskaźniki;
PKZ(A.m)(3)1 sporządzić maszynopis zgodnie z zasadami obowiązującymi w korespondencji
biurowej;
PKZ(A.m)(3)2 zastosować układ blokowy i a Linea;
PKZ(A.m)(3)3 zastosować zasady redagowania pism;
PKZ(A.m)(3)4 dobrać styl, formę pisma do treści i adresata;
PKZ(A.m)(3)5 zastosować strukturę pisma urzędowego;
PKZ(A.m)(3)6 zidentyfikować blankiety korespondencyjne i formularze stosowane w pracy
administracyjno-biurowej;
PKZ(A.m)(3)7 zaprojektować własny blankiet firmowy;
PKZ(A.m)(3)8 wypełniać obowiązujące blankiety korespondencyjne i formularze;
PKZ(A.m)(3)9 przygotować pisma do wysyłki;
PKZ(A.m)(3)10 zredagować protokoły, sprawozdania, notatki służbowe;
PKZ(A.m)(4)1 zaplanować organizację spotkań służbowych; narad, konferencji, zebrań;
PKZ(A.m)(4)2 sporządzić harmonogram spotkań;
PKZ(A.m)(4)3 określić cel, tematykę i termin spotkania służbowego;
PKZ(A.m)(4)4 ustalić listę uczestników, sposoby i procedury powiadamiania;
PKZ(A.m)(4)5 przygotować salę konferencyjną;
PKZ(A.m)(4)6 opracować program spotkania;
PKZ(A.m)(4)7 zastosować zasady savoir-vivru w obsłudze klientów i pracowników jednostki
organizacyjnej;

PKZ(A.m)(3) przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;

PKZ(A.m)(4) wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;
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Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PKZ(A.m)(4)8 przygotować materiały informacyjne dla uczestników spotkania;
PKZ(A.m)(4)9 przeprowadzić spotkanie;
PKZ(A.m)(4)10 sporządzić protokół, sprawozdanie, notatkę służbową ze spotkania;
PKZ(A.m)(5)1 zastosować sposoby zabezpieczenia danych w jednostce organizacyjnej;
PKZ(A.m)(5)2 przestrzegać zasad i procedur obowiązujących przy sporządzaniu i otwieraniu
pism tajnych i poufnych;
PKZ(A.m)(6)1 określić zasady działania i obsługi sprzętu i urządzeń techniki biurowej;
PKZ(A.m)(6)2 dobrać sprzęt techniczny do wykonywanego zadania;
PKZ(A.m)(6)3 przygotować sprzęt techniczny do pracy;
PKZ(A.m)(6)4 zakonserwować i usunąć drobne usterki w sprzęcie i urządzeniach techniki
biurowej;
PKZ(A.m)(7)1 zastosować zasady obiegu dokumentu zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
PKZ(A.m)(7)2 oznaczyć dokumenty zgodnie z jednolitym wykazem akt obowiązującym w
jednostce organizacyjnej;
PKZ(A.m)(7)3 opracować procedurę przechowywania i archiwizowania dokumentów w
jednostce organizacyjnej;
PKZ(A.m)(7)4 posegregować dokumenty odpowiednio do ważności i rangi informacji w nich
zawartych;
PKZ(A.m)(7)5 nadać kategorię archiwalną archiwizowanemu dokumentowi;
PKZ(A.m)(7)6 utrwalić na nośniku elektronicznym archiwizowane dokumenty;
PKZ(A.m)(7)7 zastosować podczas prac archiwizacyjnych przepisy o ochronie danych
osobowych;
PKZ(A.m)(14)1 wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel w planowaniu zadań jednostki
organizacyjnej;
PKZ(A.m)(14)2 sporządzić prezentacje multimedialne w oparciu o programy komputerowe;
PKZ(A.m)(14)3 korzystać z edytorów tekstów w wykonywaniu prac biurowych;
PKZ(A.m)(14)4 prowadzić w komputerze terminarz prac administracyjno-biurowych;

PKZ(A.m)(5) stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych
osobowych;

PKZ(A.m)(6) obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;

PKZ(A.m)(7) przechowuje dokumenty;

PKZ(A.m)(14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;
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Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PKZ(A.m)(14)5 obsłużyć pocztę elektroniczną i komunikatory internetowe;
A.68.3(4)1 zastosować zasady sporządzania sprawozdań finansowych;
A.68.3(4)2 ustalić wynik finansowy;
A.68.3(4)3 sporządzić bilans jednostki organizacyjnej;
A.68.3(4)4 sporządzić sprawozdanie finansowe;
A.68.3(5)1 przygotować przykładowy preliminarz budżetowy;
A.68.3(5)2 wyjaśnić podstawowe kategorie klasyfikacji budżetowej;
A.68.3(5)3 sporządzić sprawozdanie finansowe typowe dla jednostki budżetowej;

A.68.3(4) sporządza sprawozdanie finansowe w podstawowym zakresie;

A.68.3(5) sporządza typowe sprawozdanie budżetowe;
Postępowanie w administracji

OMZ(1)1 dokonywać analizy przydzielonych zadań;
OMZ(1)2 zaplanować pracę zespołu;
OMZ(2)1 rozpoznawać kompetencje i umiejętności osób w zespole;
OMZ(2)2 rozdzielać zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu;
OMZ(3)1 mobilizować współpracowników do wykonywania zadań;
OMZ(3)2 wydawać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;
OMZ(4)1 monitorować jakość wykonywanych zadań;
OMZ(4)2 ocenić jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów;
OMZ(6)1 słuchać argumentów i wyjaśnień współpracowników;
OMZ(6)2 argumentować swoje decyzje w rozmowach ze współpracownikami;
OMZ(6)3 stosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych;
BHP(7)1 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w pracowni
pracy biurowej;
BHP(7)2 zastosować zasady organizacji stanowiska pracy w pracowni pracy biurowej;
BHP(9)1 dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych
pracownika administracji;

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa
dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
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Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
BHP(9)2 zastosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych
pracownika administracji;
BHP(9)3 przestrzegać zasad ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych
pracownika administracji;
A.68.2(1)1 wyjaśnić pojęcie postępowania administracyjnego;
A.68.2(1)2 określić zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego;
A.68.2(1)3 dokonać analizy zasad postępowania administracyjnego;
A.68.2(2)1 określić przesłanki wszczęcia postępowania;
A.68.2(2)2 zidentyfikować sytuację konieczności wszczęcia postępowania z urzędu;
A.68.2(2)3 zbadać zasadność żądania wszczęcia postępowania na wniosek strony;
A.68.2(3)1 ocenić właściwość organu administracyjnego;
A.68.2(3)2 określić sytuacje wyłączenia organu lub pracownika;
A.68.2(3)3 wyszukać przepisy o rozstrzyganiu sporów o właściwość;
A.68.2(4)1 zidentyfikować uczestników postępowania administracyjnego;
A.68.2(4)2 ocenić zdolność procesową strony;
A.68.2(4)3 ustalić ważność i zakres pełnomocnictwa;
A.68.2(4)4 wymienić prawa i obowiązki stron postępowania administracyjnego;
A.68.2(4)5 doręczyć prawidłowo pisma i dokumenty w postępowaniu administracyjnym;
A.68.2(4)6 ustalić terminy w postępowaniu administracyjnym;
A.68.2(4)7 określić skutki prawne niezachowania terminu;
A.68.2(5)1 przeprowadzić postępowanie dowodowe;
A.68.2(5)2 ocenić dowody w postępowaniu;
A.68.2(5)3 dokonać prawidłowej interpretacji przepisów kpa;
A.68.2(6)1 określić warunki zawarcia ugody;
A.68.2(6)2 sporządzić postanowienie zatwierdzające ugodę;
A.68.2(7)1 sporządzić wezwanie na rozprawę;

A.68.2(1) przestrzega zasad postępowania administracyjnego;

A.68.2(2) wszczyna postępowanie administracyjne;

A.68.2(3) ustala właściwość organu administracyjnego;

A.68.2(4) informuje strony postępowania o ich prawach i obowiązkach;

A.68.2(5) wyjaśnia okoliczności istotne dla prowadzonego postępowania;
A.68.2(6) podejmuje czynności skłaniające strony do zawarcia ugody;
A.68.2(7) prowadzi rozprawę administracyjną;
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Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
A.68.2(7)2 udzielić informacji na każdym etapie postępowania;
A.68.2(7)3 określić przyczyny zawieszenia postępowania;
A.68.2(7)4 ustalić warunki umorzenia postępowania;
A.68.2(7)5 opracować scenariusz rozprawy administracyjnej w danej sprawie;
A.68.2(8)1 sporządzić zawiadomienie o wszczęciu postępowania;
A.68.2(8)2 sporządzić wezwanie do udziału w czynnościach procesowych i złożenia wyjaśnień;
A.68.2(8)3 sporządzić protokoły i adnotacje;
A.68.2(8)4 dokonać analizy przykładowej decyzji administracyjnej pod kątem jej treści;
A.68.2(8)5 sporządzić postanowienie o zawieszeniu postępowania;
A.68.2(8)6 sporządzić decyzję o umorzeniu postępowania;
A.68.2(9)1 ustalić elementy konieczne dla decyzji administracyjnej;
A.68.2(9)2 opracować projekt postanowienia i decyzji administracyjnej na każdym etapie
sprawy;
A.68.2(9)3 sklasyfikować wady decyzji administracyjnej;
A.68.2(9)4 ocenić prawidłowość decyzji administracyjnej;
A.68.2(9)5 określić warunki stwierdzenia nieważności decyzji;
A.68.2(10)1 zastosować środki kontroli decyzji administracyjnej wydanej w toku
postępowania;
A.68.2(10)2 przygotować odwołanie od decyzji;
A.68.2(10)3 sporządzić zażalenie na postanowienie;
A.68.2(10)4 przeprowadzić postępowanie odwoławcze;
A.68.2(10)5 umorzyć postępowanie odwoławcze;
A.68.2(10)6 uchylić zaskarżoną decyzję i przekazać do ponownego rozpatrzenia;
A.68.2(11)1 określić przyczyny wznowienia postępowania;
A.68.2(11)2 sporządzić postanowienie o wznowieniu postępowania;
A.68.2(11)3 sporządzić decyzję o odmowie wznowienia postępowania;
A.68.2(11)4 uzasadnić w logiczny sposób uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej na

A.68.2(8) sporządza dokumenty na każdym etapie postępowania;

A.68.2(9) sporządza projekty postanowień i decyzji administracyjnych zgodnie z Kodeksem
postępowania administracyjnego;

A.68.2(10) pośredniczy w przekazywaniu środków odwoławczych od postanowień i decyzji
organu administracyjnego;

A.68.2(11) wznawia w uzasadnionych przypadkach postępowanie zakończone ostateczną
decyzją administracyjną;
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Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
wybranym przykładzie;
A.68.2(12)1 określić cel postępowania egzekucyjnego;
A.68.2(12)2 rozróżnić zasady prowadzenia egzekucji;
A.68.2(12)3 ustalić sposoby prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
A.68.2(12)4 zidentyfikować podmioty postępowania egzekucyjnego;
A.68.2(12)5 dobrać środki egzekucyjne;
A.68.2(12)6 sporządzić pisma i dokumenty w toku egzekucji;
A.68.2(12)7 określić warunki umorzenia postępowania egzekucyjnego;
A.68.2(12)8 opracować projekt tytułu wykonawczego;
A.68.2(13)1 określić strukturę i zakres działania sądów administracyjnych;
A.68.2(13)2 sporządzić projekt skargi;
A.68.2(13)3 ustalić sposób rozpatrzenia skargi lub wniosku;
A.68.2(13)4 uzasadnić w logiczny sposób rozpatrzenie przykładowej skargi lub wniosku;
A.68.2(14)1 omówić strukturę organów sprawiedliwości w Polsce;
A.68.2(14)2 dobrać właściwy sąd do określonej sprawy;
A.68.2(14)3 zastosować orzecznictwo Sądu Najwyższego i NSA;

A.68.2(12) wszczyna egzekucję dotyczącą aktu administracyjnego;

A.68.2(13) rozpatruje skargi i wnioski obywateli;

A.68.2(14) stosuje orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego,
Trybunału Konstytucyjnego.
Praktyki zawodowe

A.68.1(7)1 zidentyfikować źródła prawa;
A.68.1(7)2 wymienić źródła prawa według Konstytucji;
A.68.1(7)3 wyodrębnić źródła prawa lokalnego;
A.68.1(7)4 odróżnić prawo stanowione od prawa naturalnego i zwyczajowego;
A.68.1(7)5 wyznaczyć elementy normy prawnej na podstawie wybranych przepisów
prawnych;
A.68.1(7)6 wyszczególnić podstawowe elementy stosunku prawnego;
A.68.1(7)7 rozróżnić rodzaje zdarzeń prawnych;
A.68.1(7)8 wskazać cechy charakterystyczne dla poszczególnych gałęzi prawa;
A.68.1(7)9 wyznaczyć etapy stosowania prawa;

A.68.1(7) korzysta z różnych źródeł prawa oraz form prawotwórczej działalności państwa;
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Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

A.68.1(12) sporządza umowy cywilnoprawne;

A.68.1(13) sporządza dokumenty wynikające ze stosunku pracy;

A.68.3(2) analizuje budżet jednostki organizacyjnej;

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
A.68.1(7)10 wyjaśnić potrzebę stosowania wykładni prawa;
A.68.1(7)11 wyszukać informacje z różnych źródeł prawa;
A.68.1(7)12 wyjaśnić pojęcia i terminy: prawo, norma prawna, przepis prawny, wykładnia
prawa, prawa podmiotowe;
A.68.1(12)1 wymienić rodzaje umów cywilnoprawnych;
A.68.1(12)2 sklasyfikować umowy wg prawa cywilnego;
A.68.1(12)3 scharakteryzować prawa i obowiązki stron w umowie kupna-sprzedaży;
A.68.1(12)4 wyznaczać prawa i obowiązki stron w umowie najmu i umowie dzierżawy;
A.68.1(12)5 porównać umowę najmu do umowy dzierżawy;
A.68.1(12)6 porównywać umowę zlecenia z umową o dzieło;
A.68.1(12)7 rozróżniać elementy umowy przewozu;
A.68.1(12)8 porównać umowę dostawy do umowy przewozu;
A.68.1(12)9 wyodrębnić elementy umowy leasingu;
A.68.1(12)10 sporządzić projekt umowy kupna – sprzedaży;
A.68.1(12)11 sporządzić projekt najmu lokalu;
A.68.1(12)12 sporządzić projekt umowy zlecenia wykonania określonej pracy;
A.68.1(12)13 sporządzić projekt umowy o dzieło;
A.68.1(13)1 sporządzić umowę o pracę;
A.68.1(13)2 rozwiązywać umowy o pracę;
A.68.1(13)3 opracować plan urlopów w jednostce organizacyjnej;
A.68.1(13)4 prowadzić akta osobowe pracownika;
A.68.1(13)5 opracować harmonogramy czasu pracy;
A.68.1(13)6 wypełnić formularze związane z zatrudnieniem i opłacaniem składek ZUS;
A.68.1(13)7 sporządzić świadectwo pracy;
A.68.3(2)1 określić zasady konstrukcji budżetu;
A.68.3(2)2 rozróżnić elementy budżetu;
A.68.3(2)3 dokonać analizy przykładowego budżetu jednostki organizacyjnej;

Program nauczania dla zawodu technik administracji 334306 o strukturze przedmiotowej
100

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`

Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

A.68.3(4) sporządza sprawozdanie finansowe w podstawowym zakresie;

A.68.1(3) rozpoznaje zadania administracji na określonym szczeblu;

A.68.1(4) korzysta z aktów prawnych oraz instrukcji i regulaminów wewnętrznych podczas
wykonywania pracy w organach administracji publicznej;

A.68.2(9) sporządza projekty postanowień i decyzji administracyjnych zgodnie z Kodeksem
postępowania administracyjnego;

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
A.68.3(2)4 wskazać różnice między finansami państwa i jednostek samorządu terytorialnego;
A.68.3(4)1 zastosować zasady sporządzania sprawozdań finansowych;
A.68.3(4)2 ustalić wynik finansowy;
A.68.3(4)3 sporządzić bilans jednostki organizacyjnej;
A.68.3(4)4 sporządzić sprawozdanie finansowe;
A.68.1(3)1 zidentyfikować zadania naczelnych organów administracji;
A.68.1(3)2 odróżnić zadania organów naczelnych od zadań organów centralnych administracji;
A.68.1(3)3 określić pozycję wójta, burmistrza, prezydenta;
A.68.1(3)4 zidentyfikować zadania organów uchwałodawczych samorządu terytorialnego na
szczeblu powiatu i województwa;
A.68.1(3)5 wymienić zadania organów wykonawczych samorządu terytorialnego;
A.68.1(3)6 wyznaczyć organy nadzoru nad samorządem terytorialnym;
A.68.1(3)7 określić zadania organów nadzoru nad samorządem terytorialnym;
A.68.1(3)8 wymienić zadania organów administracji zespolonej j w województwie;
A.68.1(3)9 wymienić zadania administracji niezespolonej w województwie;
A.68.1(3)10 przedstawić zadania wojewody jako przedstawiciela rządu w terenie oraz
zwierzchnika administracji zespolonej;
A.68.1(3)11 wyjaśnić stosunek wojewody do organów administracji niezespolonej;
A.68.1(4)1 dokonać analizy i interpretacji podstawowych aktów prawnych;
A.68.1(4)2 zidentyfikować akty wewnętrzne administracji;
A.68.1(4)3 posługiwać się aktami zewnętrznymi podczas wykonywania pracy w organach
administracji;
A.68.1(4)4 odróżnić akty wewnętrzne od aktów zewnętrznych;
A.68.1(4)5 zastosować przepisy o ochronie danych osobowych;
A.68.1(4)6 rozróżnić instrukcje, regulaminy, statuty;
A.68.2(9)1 ustalić elementy konieczne dla decyzji administracyjnej;
A.68.2(9)2 opracować projekt postanowienia i decyzji administracyjnej na każdym etapie
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Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

A.68.2(13) rozpatruje skargi i wnioski obywateli;

A.68.2(8) sporządza dokumenty na każdym etapie postępowania;.

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
sprawy;
A.68.2(9)3 sklasyfikować wady decyzji administracyjnej;
A.68.2(9)4 ocenić prawidłowość decyzji administracyjnej;
A.68.2(9)5 określić warunki stwierdzenia nieważności decyzji;
A.68.2(13)1 określić strukturę i zakres działania sądów administracyjnych;
A.68.2(13)2 sporządzić projekt skargi;
A.68.2(13)3 ustalić sposób rozpatrzenia skargi lub wniosku;
A.68.2(13)4 uzasadnić w logiczny sposób rozpatrzenie przykładowej skargi lub wniosku;
A.68.2(8)1 sporządzić zawiadomienie o wszczęciu postępowania;
A.68.2(8)2 sporządzić wezwanie do udziału w czynnościach procesowych i złożenia wyjaśnień;
A.68.2(8)3 sporządzić protokoły i adnotacje;
A.68.2(8)4 dokonać analizy przykładowej decyzji administracyjnej pod kątem jej treści;
A.68.2(8)5 sporządzić postanowienie o zawieszeniu postępowania;
A.68.2(8)6 sporządzić decyzję o umorzeniu postępowania.
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