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PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK 

 

Praktyki zawodowe odgrywają bardzo ważną rolę w procesie kształcenia. Stanowią one na 

wszystkich kierunkach obligatoryjny element kształcenia i podlegają z tego powodu 

obowiązkowemu zaliczeniu na równi z innymi zajęciami. 

 

Do podstawowych zadań praktyk zawodowych organizowanych w Policealnych Szkołach 

SKK spółka z o.o. należy zaliczyć:  

 ugruntowanie i weryfikacja zdobytej przez słuchaczy wiedzy i nabytych umiejętności 

oraz postaw ukształtowanych w trakcie nauki;  

 zdobycie przez słuchaczy podstawowych nawyków i umiejętności zawodowych;  

 nauczenie się przez słuchaczy wiązania wiadomości teoretycznych  

z działalnością praktyczną;  

 profesjonalne poznanie przez słuchaczy specyfiki środowiska zawodowego, w którym 

będą zatrudnieni po ukończeniu nauki. 

 

Ponadto, w trakcie odbywania praktyk zawodowych w świadomości słuchaczy powinna 

następować także weryfikacja zdobywanej w trakcie nauki wiedzy teoretycznej poprzez jej 

konfrontację z rzeczywistością empiryczną i na tym tle dokonywanie krytycznej oceny 

posiadanych umiejętności. Celem praktyk powinno być także wyrabianie przez słuchaczy 

pozytywnych przekonań, co do własnych możliwości i kompetencji w przyszłym zawodzie, 

aby umacniać osobiste przekonanie o trafności wyboru tego właśnie zawodu. 

 

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH przewiduje następujący rozkład 

czasowy w trakcie okresu nauki:  

 

POLICEALNA SZKOŁA – TECHNIK RACHUNKOWIŚCI 

Termin praktyki Ilość godzin Ilość tygodni Forma zaliczenia 

w II semestrze 80 2 zaliczenie na ocenę 

w III semestrze 80 2 zaliczenie na ocenę 

 

Praktyki zawodowe odbywać będą się w wybranych przez szkołę lub wskazanych przez 

słuchacza podmiotach, firmach oraz placówkach ściśle związanych ze specjalizacją 

zawodową.  

Nadzór i opiekę nad całością praktyk słuchaczy sprawować będzie dyrektor szkoły i opiekun 

semestru.  

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM I ZAKRES PROBLEMOWY ODBYWANIA 

PRAKTYK będzie indywidualnie konstruowany dla każdej ze szkół oddzielnie z 

uwzględnieniem ich specyfiki - zawarty on będzie w „Dzienniczku praktyk” 
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Efekty kształcenia realizowane w trakcie praktyki zawodowej:  
AU.36. Prowadzenie rachunkowości  
Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych 

Uczeń: 

1) sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania; 

2) interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi; 

3) przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych; 

4) klasyfikuje aktywa i pasywa; 

5) wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy; 

6) identyfikuje kategorie wynikowe; 

7) przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości; 

8) przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych; 

9) otwiera i zamyka księgi rachunkowe; 

10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i 

analitycznych w różnych jednostkach; 

11) rozlicza koszty działalności organizacji; 

12) planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych; 

13) rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów; 

14) ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową; 

15) poprawia błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych; 

16) sporządza zestawienie obrotów i sald; 

17) stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych; 

18) stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe. 

19) Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji 

20) rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji; 

21) przeprowadza inwentaryzację różnymi metodami; 

22) ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne; 

23) rozlicza różnice inwentaryzacyjne; 

24) sporządza dokumentację przebiegu inwentaryzacji. 
 

Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej 

Uczeń: 

1) sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe; 

2) identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej; 

3) dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej; 

4) oblicza wskaźniki analizy finansowej; 

5) ocenia sytuację majątkową i finansową organizacji. 

 

AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych  

Rozliczanie wynagrodzeń  

Uczeń: 

1) sporządza dokumentację pracowniczą; 

2) rozróżnia i sporządza umowy cywilnoprawne; 

3) oblicza wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania; 

4) rozróżnia elementy składowe listy płac; 

5) sporządza listę płac; 

6) rozlicza wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych; 

7) stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń społecznych; 

8) oblicza składki na ubezpieczenia społeczne; 
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9) ustala uprawnienia do zasiłku chorobowego i oblicza jego wysokość; 

10) oblicza wysokość świadczeń wypłacanych przez płatnika w imieniu Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych; 

11) stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego; 

12) oblicza składki na ubezpieczenie zdrowotne; 

13) oblicza wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; 

14) stosuje oprogramowanie kadrowo-płacowe. 
 

Rozliczanie podatków i innych danin publicznych  

Uczeń: 

1) posługuje się terminologią z zakresu finansów publicznych; 

2) stosuje przepisy prawa podatkowego; 

3) klasyfikuje podatki; 

4) rozpoznaje elementy konstrukcji podatków i opłat; 

5) rozlicza podatek VAT; 

6) rozlicza podatek akcyzowy; 

7) rozlicza podatki dochodowe z uwzględnieniem umów (konwencji) o unikaniu 

podwójnego opodatkowania; 

8) przestrzega zasad określania i rozliczania innych danin publicznych; 

9) prowadzi ewidencje podatkowe; 

10) sporządza deklaracje podatkowe; 

11) przestrzega zasad przechowywania dokumentacji podatkowej; 

12) stosuje oprogramowanie do sporządzania rozliczeń podatkowych.  
Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 

Uczeń: 

1) sporządza dokumenty rejestracji płatnika składek i osób ubezpieczonych; 

2) rozróżnia składki na ubezpieczenia społeczne; 

3) sporządza dokumenty rozliczeniowe; 

4) sporządza dokumentację będącą podstawą do wypłaty zasiłków przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych; 

5) ustala  składki  na  Fundusz  Pracy  i  Fundusz  Gwarantowanych  Świadczeń 

6) Pracowniczych; 

7) posługuje się programem do sporządzania dokumentów rozliczeniowych z Zakładem 

Ubezpieczeń Społecznych. 
 

 


