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Wybrane podstawy prawne

 Ustawy: Prawo oświatowe; Ustawa o systemie oświaty; Karta Nauczyciela; Kodeks Pracy 

 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U.2020.226);

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań 

kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 

2019 r. poz. 316, ze zmianami); UWAGA na zmiany 2022

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych 

kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 

wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 r. poz. 991, ze zm.);

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego 

w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. 

U. 2019 r. poz. 391);

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół 

ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, 

studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. 2019 r. poz. 1651);

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie 

musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1731)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 373). (BSII!) Konferencja, 2022-12-01
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1. Oczekiwania współczesnego rynku pracy

 Nowe technologie, różnice pokoleniowe, kształtowanie kompetencji w gospodarce opartej 
na wiedzy, nowa rola nauczyciela-coacha. Jak okiełznać współczesnych nastolatków i 
pokierować ich rozwojem, by z sukcesem weszli na rynek pracy?

2. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe ustala zawody, w których kształci szkoła:

 w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę,

 po uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia zgodnie
z potrzebami rynku pracy oraz nawiązaniu współpracy odpowiednio z pracodawcą lub osobą
prowadzącą indywidualne gospodarstw rolne, których działalność jest związana z danym zawodem
lub branżą, w ramach umowy, porozumień lub ustaleń, o których mowa w art. 120a ust. 1,
obejmujących co najmniej jeden cykl kształcenia w danym zawodzie.

3. Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy nie jest wymagana w przypadku:

 rozpoczynania kształcenia w zawodzie o charakterze pomocniczym, jeżeli szkoła posiada opinię o
zasadności kształcenia w zawodzie,

 organizowania w branżowej szkole I stopnia oddziału wyłącznie dla uczniów będących Mł. Prac.

4. Uzyskanie ponownej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia
w danym zawodzie (o której mowa w art. 68 ust. 7 ust. 1 poniższej ustawy) jest wymagane
przypadku, gdy zawód ten nie jest wskazany w prognozie o zapotrzebowaniu na pracowników.

Art. 68 ust. 7, 7 a i 7 b ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Konferencja, 2022-12-01
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Procedura uruchamiania nowych kierunków kształcenia



Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa 
branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy MEN – wykaz 

krajowy:

Prognoza na krajowy rynek pracy – to wykaz zawodów, dla których, ze względu na
znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na
krajowym rynku pracy.

Wpływa ono na zwiększenie:

 kwot podziału części oświatowej subwencji ogólnej na jst w 2022 roku,

 wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Na rok szkolny 2021/22 - wykaz 28 zawodów, w tym 4 nowe: dekarz, technik 
dekarstwa (nowy zawód od 1.09.2021 r.), technik robotyk (nowy zawód 
od 1.09.2021 r.), monter nawierzchni kolejowej.

Konferencja, 2022-12-01 4



Podstawy prawne – zalecenia Komisji Europejskiej

 Zalecenie Rady Unii Europejskiej z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz.U. UE. 
2014/C 88/01);

 Zalecenie Rady Unii Europejskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie europejskich ram jakości i 
skuteczności przygotowania zawodowego (Dz.U. UE. 2018/C 153/01);

 Zalecenie Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w 
procesie uczenia się przez całe życie (Dz.U. UE. 2018/C 189/01).

 Zalecenie Rady z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz 
zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności (Dz.U.UE.C.2020.417.1).

Reforma Karty Nauczyciela w stronę ciągłego doskonalenia zawodowego 

Inne, np. metodologia TRIFT, realizacja tzw. „kamienia milowego” (numer porządkowy C9G) 
przewidzianego w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanego dalej „KPO”.

 Należy wskazać, że jednym z podstawowych celów KPO jest zapewnienie optymalnego poziomu 
rozwoju cyfrowego – w skali całego kraju – oraz kompetencji kluczowych dla rozwoju gospodarki 
przyszłości, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Cyfryzacja i innowacyjność systemu 
oświaty odgrywa w tym obszarze kluczową rolę. W związku z tym KPO zakłada podjęcie i realizację 
licznych reform oraz inwestycji w tej dziedzinie. Spośród nich należy wskazać między innymi:

 1) zapewnienie nowych komputerów przenośnych do dyspozycji nauczycieli – co najmniej 465 000 
sztuk, i uczniów – co najmniej 735 000 sztuk;

 2) wyposażenie sal lekcyjnych w połączenie z siecią LAN – co najmniej 100 000 sal;

 3) utworzenie laboratoriów Sztucznej Inteligencji (AI) oraz nauki, techniki, inżynierii i 
matematyki (STEM) w szkołach i innych instytucjach edukacyjnych – co najmniej 16 000;

 4) cyfryzację systemu egzaminacyjnego.

Konferencja, 2022-12-01
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Współpraca Szkoła – CKZ – pracodawca

Art. 68. Ustawa Prawo Oświatowe

Współpraca, o której mowa w ust. 7 pkt 2, polega w szczególności na: 

 tworzeniu klas patronackich; 

 przygotowaniu propozycji programu nauczania zawodu; 

 realizacji kształcenia zawodowego, w tym praktycznej nauki zawodu; 

 wyposażeniu warsztatów lub pracowni szkolnych; 

 organizacji egzaminu zawodowego; 

 doskonaleniu nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym organizowaniu szkoleń branżowych; 

 realizacji doradztwa zawodowego i promocji kształcenia zawodowego. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

(…) 7) szkoleniu branżowym – rozumie się przez to obowiązkową formę doskonalenia zawodowego
nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkołach
prowadzących kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe, oraz placówkach i centrach, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, mającą na celu
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy i
realizowaną odpowiednio u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których
działalność jest związana z nauczanym zawodem.

/art. 3 ustawy Karta Nauczyciela/

Konferencja, 2022-12-01
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METODYKA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, MODELE I E-ZASOBY

 Kwalifikacje szkolne i akademickie

 K1, K2, KKZ, KUZ, KR z ZSK

 Dodatkowe umiejętności zawodowe

załącznik nr 33 do 
rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w 
sprawie podstaw programowych 
kształcenia w zawodach szkolnictwa 
branżowego oraz dodatkowych 
umiejętności zawodowych w zakresie 
wybranych zawodów szkolnictwa 
branżowego (Dz. U. poz. 991, ze zm.)

 Kwalifikacje pełne i cząstkowe

 Kwalifikacje rynkowe 
i 
rzemieślnicze

 Kwalifikacje uregulowane

Uczniowie i absolwenci mogą na podstawie 
przepisów znowelizowanej ustawy – Prawo 
oświatowe nieodpłatnie przystąpić do 
walidacji i certyfikowania kwalifikacji 
rynkowej. Uprawnienie do walidacji i 
certyfikowania przysługuje uczniom lub 
absolwentom objętym umową zawartą 
pomiędzy dyrektorem szkoły a instytucją 
certyfikującą.

art. 122a [1] ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
– Prawo oświatowe

Konferencja, 2022-12-01
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KSRR 2030

Konferencja, 2022-12-01

8



Rozwój szkolnictwa branżowego szansą na rozwój edukacji

Zakres wsparcia- co może zostać sfinansowane w ramach działania 8.5 Rozwój szkolnictwa branżowego 

 Zajęcia dodatkowe pozalekcyjne dla uczniów 

 Przygotowanie do egzaminów maturalnych i zawodowych 

 Specjalistyczne kursy zawodowe 

 Płatne staże dla uczniów w przedsiębiorstwach 

 Stypendia dla uczniów zdolnych 

 Doradztwo zawodowe dla uczniów 

 Wsparcie kształcenia dualnego 

 Doposażenie placówek edukacyjnych 

 Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej 

 Realizacja programów nauczania wspierających rozwój zawodowy uczniów

Należy także pamiętać o innych wykraczających poza region programach jak chociażby Erasmus+ 

 program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. 

Konferencja, 2022-12-01
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Pilotaże i co dalej?

Ewaluacja!



Wybór ścieżki kształcenia

Konferencja, 2022-12-01
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CZAS ZAWODOWCÓW - METODYKA SRK a programy zawodu, 

KKZ, KUZ, DUZ, STAŻY, PNZ 



Znajomość treści zawodów (np. HGT)

Kelner (III) 513101 BS1 HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich (3)

Kucharz (III) 512001 BS1 HGT.02. Przygotowanie I wydawanie dań (3)

Pracownik obsługi hotelowej (IV) 962907 BS1 HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (4)

Pracownik pomocniczy gastronomii (II) 941203 BS1*
HGT.04. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne 
(2)

Pracownik pomocniczy obsługi 
hotelowej (II)

911205 BS1* HGT.05. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie (2)

Technik hotelarstwa (IV) 422402 BS2, T
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (4)

HGT.06. Realizacja usług w recepcji (4)

Technik organizacji turystyki (IV) 422104 T
HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych (4)

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych (4)

Technik turystyki na obszarach wiejskich 
(IV)

515205 T
HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (4)

HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (4)

Technik usług kelnerskich (IV) 513102 BS2, T
HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich (3)

HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych (4)

Technik żywienia i usług 
gastronomicznych (IV)

343404 BS2, T
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań (3)

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (4)

Konferencja, 2022-12-01
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Znajomość treści kwalifikacji ZRK (np. rzemiosło)

 Wizażystka /stylistka – świadectwo czeladnicze (PRK 3)

 Glazurnik – świadectwo czeladnicze (PRK 3)

 Kosmetyczka – świadectwo czeladnicze (PRK 4)

 Optyk okularowy – świadectwo czeladnicze (PRK 4)

 Lakiernik samochodowy – świadectwo czeladnicze (PRK 3)

 Stolarz meblowy – świadectwo czeladnicze (PRK 3)

 Stolarz – dyplom mistrzowski (PRK 5)

 Stolarz meblowy – dyplom mistrzowski (PRK 5)

 Fotograf – dyplom mistrzowski (PRK 5) 

 Lakiernik samochodowy – dyplom mistrzowski (PRK 5)

 Elektryk – dyplom mistrzowski (PRK 5)

 Krawiec – dyplom mistrzowski (PRK 5)

 Optyk okularowy – dyplom mistrzowski (PRK 5)
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Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (wybrane kwalifikacje cząstkowe; MP)

Konferencja, 2022-12-01
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Umiejętności kluczowe

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego należą:

 1) myślenie - interakcja wielu operacji umysłowych: wnioskowanie, abstrahowanie, rozumowanie, 

wyobrażanie sobie, sądzenie, rozwiązywanie problemów, twórczość. Rozwijanie typów myślenia: 

analitycznego, syntetycznego, logicznego, komputacyjnego, przyczynowo-skutkowego, kreatywnego, 

abstrakcyjnego - myślenie percepcyjne i myślenie pojęciowe dla wszechstronnego rozwoju ucznia;

 2) czytanie - umiejętność łącząca zarówno rozumienie sensów, jak i znaczeń symbolicznych wypowiedzi -

umiejętność lingwistyczna i psychologiczna prowadząca do rozwoju osobowego, aktywnego uczestnictwa 

we wspólnocie, przekazywania doświadczeń między pokoleniami;

 3) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, w mowie, jak i w piśmie;

 4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i 

narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;

 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi, 

w tym dbałość o poszanowanie praw autorskich i poruszanie się w cyberprzestrzeni;

 6) umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz 

wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł;

 7) nabywanie nawyków systematycznego uczenia się, porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania;

 8) umiejętność współpracy w grupie i podejmowania działań indywidualnych.
Konferencja, 2022-12-01 13
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Kształcenie ustawiczne a DORADZTWO ZAWODOWE 

Zapotrzebowanie na zawody 

Kierunki kształcenia (zawody) chętnie wybierane przez uczniów, 

ale nie ma dużego zapotrzebowania na rynku pracy.

Kierunki, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy, 

ale nie są wybierane przez kandydatów 

(brak zainteresowania kandydatów).

Kadra pedagogiczna, baza i wyposażenie, współpraca 

z lokalnymi pracodawcami.

W jaki sposób odpowiedzieć na potrzeby lokalnego rynku pracy?

Sztuka planowania kształcenia zawodowego w szkole

Kadra kształcenia zawodowego



PROGRAM

DORADZTWA
ZAWODOWEGO

działania 
związane 

z realizacją 
doradztwa 

zawodowego

tematyka działań

treści programowe 

oddziały, których będą  
dotyczyć działania

metody i formy realizacji 
działań

udział rodziców, w tym 
organizacja spotkań z nimi

terminy realizacji 
działań

osoby odpowiedzialne 

podmioty, 

z którymi szkoła 
współpracuje 
przy realizacji 

działań

uwzględnienie potrzeb rodziców i 
słuchaczy

uwzględnienie lokalnych lub regionalnych działań 

związanych z doradztwem zawodowym

Zatwierdza 
do 30 września 
każdego roku 
Dyrektor po 
zaopiniowaniu 
przez Radę 
Pedagogiczną

Opracowuje 
doradca 
zawodowy 
LUB ?

Konferencja, 2022-12-01 15Źródło: Materiały szkoleniowe dla trenerów doradztwa zawodowego (ORE)

System doradztwa zawodowego

Zakłady 

pracy



Programy nauczania SMART

Programy nauczania zawsze się zmieniały, ale zmiany te dokonywały się stosunkowo powoli.
Prace nad dokumentami programowymi nigdy się nie kończą. Podstawa czy programy nauczania 

mogą przyczynić się do osiągnięcia tych edukacyjnych ideałów tylko wówczas, gdy są spełnione 

warunki niezbędne do ich realizacji, czyli gdy podstawa i programy są: 

 akceptowane, co oznacza, że społeczeństwo i osoby odpowiedzialne za ich realizację znają 

ich założenia i się z nimi identyfikują; 

 zrozumiałe, co oznacza, że osoby odpowiedzialne za ich realizację mają wiedzę o metodach 

i sposobach umożliwiających osiągnięcie nakreślonych celów; 

 realne, co oznacza, że stworzone zostały warunki prawne, finansowe, czasowe i materialne 
umożliwiające ich wdrożenie i realizację. 

Na jakość podstawy programowej i programów nauczania niemały wpływ ma też ewaluacja -
kryteria. 

Szczegółowy = prosty (jasny, zrozumiały); Mierzalny; Atrakcyjny (osiągalny); 
Realistyczny (istotny); Treminowy (określony w czasie)

Konferencja, 2022-12-01
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Jakie elementy powinno zawierać wprowadzenie do 

programu kwalifikacyjnego kursu zawodowego?

Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego powinien zawierać: 

 Charakterystykę kwalifikacyjnego kursu zawodowego, zawierającą: 

charakterystykę kwalifikacji (nazwę, symbol) 

zadania zawodowe (są one zawarte w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa 
branżowego) 

odniesienie do rynku pracy 

wymagania wstępne dla uczestników KKZ, w tym informacja o badaniach lekarskich, np.: Na 
kwalifikacyjny kurs zawodowy przyjmuje się kandydatów, którzy muszą posiadać aktualne 
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kształcenia w zawodzie, w którym wyodrębniono 
daną kwalifikację i/lub orzeczenia lekarskie w zakresie kwalifikacji, dla której podstawa 
programowa przewiduje uzyskania konkretnych umiejętności i/lub orzeczenie psychologiczne. 
(orzeczenie lekarskie dotyczy zakresu kierowania pojazdem silnikowym, orzeczenie psychologiczne 
dotyczy kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E)

 Charakterystykę programu, zawierającą: 

cele kierunkowe programu KKZ 

założenia programowe, w tym informacja o kształceniu w formie zdalnej (program o strukturze 
liniowej czy też spiralnej, czy program jest przedmiotowy czy modułowy; liczba godzin, terminy 
realizacji)Konferencja, 2022-12-01 17



ERK – PRK – programy szkolne
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PRK

Uniwersalne
Edukacja ogólna Edukacja 

zawodowa

Szkolnictwo

wyższe

I stopień 

generyczności
II stopień 

generyczności

SRK

ERK

PRK

I i II st.

Podstawy 

programowe

Szkolny program 

nauczania

Nauczycielski program 

nauczania

ERK

Kompetencje

Wiedza UmiejętnościKonferencja, 2022-12-01 18



 15 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 
Systemie Kwalifikacji. 

Wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) – czekali na nie: 
uczniowie, pracodawcy, związki zawodowe, organizacje branżowe, ale przede wszystkim 
polscy pracownicy – zarówno ci, którzy pracują w Polsce, jak i ci wyjeżdzający do pracy w 
krajach Unii Europejskiej.

 Zintegrowany System Kwalifikacji zapewnia możliwość rozwijania zapisów Polskiej Ramy 
Kwalifikacji w taki sposób, aby uwzględniały specyfikę danej branży. 

 Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK) stanowią uszczegółowienie Polskiej Ramy Kwalifikacji 
i z założenia mają pomóc w zidentyfikowaniu oraz uzupełnieniu luk kompetencyjnych 
w danym sektorze.

Kwalifikacje dostępne w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK)

Można zobaczyć 16456 opisów, w tym 792 z poziomu IV, 553 z poziomu III 

Sektorowe Ramy Kwalifikacji (ZSK)

https://kwalifikacje.gov.pl/o-zsk/informacja-o-zsk/57-podstawowe-pojecia/243-zintegrowany-system-kwalifikacji-zsk
https://kwalifikacje.gov.pl/jestem/jestem-uczacym-sie
https://kwalifikacje.gov.pl/jestem/jestem-pracodawca
https://kwalifikacje.gov.pl/jestem/jestem-pracownikiem
https://kwalifikacje.gov.pl/jestem/jestem-instytucja-firma-szkoleniowa
https://kwalifikacje.gov.pl/jestem/jestem-pracownikiem
http://kwalifikacje.edu.pl/nowe/baza-wiedzy/skorzystaj-z-zintegrowanego-systemu-kwalifikacji-zsk/certyfikat/polska-rama-kwalifikacji/


Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji I Nauki z dnia … 2021 r. (poz. …)

CHARAKTERYSTYKI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA POZIOMÓW SEKTOROWEJ RAMY KWALIFIKACJI W SEKTORZE HANDEL,

UJĘTE W KATEGORIACH WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI ORAZ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

WYZNACZNIK SEKTOROWY I – KUPNO
ANALIZA POPYTU – KONTEKST SEKTOROWY A

POZIOM 2 POZIOM 3 POZIOM 4 POZIOM 5 POZIOM 6 POZIOM 7

ZNA I ROZUMIE ZNA I ROZUMIE ZNA I ROZUMIE ZNA I ROZUMIE ZNA I ROZUMIE ZNA I ROZUMIE

W I A P 2 W I A P 3 W I A P 4 W I A P 5 W I A P 6 W I A P 7

W
IE

D
Z
A

podstawowe pojęcia 

związane z analizą 

potrzeb klientów,

podstawowe pojęcia i 

sposoby poznawania 

popytu, 

w szerokim zakresie źródła 

informacji o popycie oraz 

podstawowe metody analizowania 

popytu,

w zaawansowanym 

stopniu sytuację na 

rynku popytu,

w pogłębiony sposób 

trendy i oczekiwania 

klientów,

podstawowe źródła 

informacji o 

popycie, 

podstawowe informacje 

o popycie oraz 

czynnikach 

wpływających na 

popyt,

w szerokim zakresie ekonomiczne 

i społeczne uwarunkowania 

popytu oraz zależności między 

czynnikami kształtującymi popyt i 

jego wielkość.

śledzi dynamikę i 

strukturę oraz 

kierunki rozwoju 

popytu,

złożone zależności 

popytu i jego 

uwarunkowania,

zależności między 

wielkością popytu na 

towary a wielkością 

sprzedaży.

podstawowe teorie i 

zależności między 

popytem a wielkością 

sprzedaży,

zachowania zakupowe 

klientów, 

zaawansowane metody 

analizy popytu,

w poszerzonym zakresie 

źródła informacji o 

popycie.

w zaawansowanym stopniu 

trendy oraz złożone 

zależności między 

czynnikami kształtującymi 

popyt i jego wielkość.

zależności popytu i sytuacji 

na rynku oraz techniki 

informatyczne pozwalające 

na ich analizowanie.

CHARAKTERYSTYKI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA POZIOMÓW SRK W SEKTORZE HANDEL, 

UJĘTE W KATEGORIACH WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI ORAZ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
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POTRAFI POTRAFI POTRAFI POTRAFI POTRAFI POTRAFI

U I A P 2

U I A P 3 U I A P 4
U I A P 5 U I A P 6 U I A P 7

wykonywać według instrukcji 

niezbyt złożone zadania związane 

z dotarciem do informacji o 

potrzebach klientów,

wykonywać niezbyt złożone zadania 

związane z pozyskiwaniem, 

monitorowaniem i przetwarzaniem 

informacji dotyczących potrzeb 

klientów,

samodzielnie docierać do informacji 

o popycie, 

w innowacyjny sposób 

wykonywać zadania związane 

z poznaniem potrzeb klientów,

formułować i przeprowadzać 

zaawansowane analizy popytu, 

U
M

IE
J
Ę
T

N
O

Ś
C

I

korzystać z prostych informacji o 

potrzebach klientów oraz 

wykorzystywać je w niezbyt 

złożonych sytuacjach związanych 

z zamawianiem towaru,

samodzielnie nawiązywać kontakty 

z klientami, 

samodzielnie docierać do wyników 

analiz zachowań zakupowych 

klientów,

rozwiązywać złożone problemy 

dotyczące kierunków rozwoju 

popytu i przewidywać ich 

skutki dla przedsiębiorstwa,

wykonywać zadania z zakresu 

segmentacji konsumentów, a 

uzyskane wyniki wykorzystywać w 

procesie zakupu,

formułować i odbierać proste 

wypowiedzi podczas rozmowy z 

klientem w języku obcym, 

dotyczące analizy popytu.

udzielać odpowiedzi na 

nieskomplikowane pytania 

klientów w języku obcym, 

dotyczące analizy popytu,

wykonywać umiarkowanie złożoną 

segmentację rynku,
wykonywać złożoną 

segmentację rynku,

samodzielnie planować badania 

popytu i ukierunkowywać innych w 

zakresie doskonalenia analiz popytu,

samodzielnie planować własne 

uczenie się przez całe życie w 

zakresie wiedzy o analizie 

popytu.

rozwiązywać niezbyt złożone i 

nietypowe problemy związane z 

poznaniem potrzeb klientów,
kierować zespołem w obszarze 

analiz rynkowych, 

praktycznie wykorzystywać wyniki 

analiz,

wykorzystywać wyniki analiz zależności 

popytu od czynników określających 

popyt,

odbierać i formułować 

bardzo złożone i nietypowe 

wypowiedzi w języku obcym 

z użyciem specjalistycznej 

terminologii analizy popytu,

odbierać i formułować rozbudowane 

i wielowątkowe wypowiedzi w 

języku obcym z użyciem 

specjalistycznej terminologii analizy 

popytu,

odbierać i formułować proste 
wypowiedzi w języku obcym z użyciem 
specjalistycznej terminologii handlu 
dotyczącej analizy popytu,

przeprowadzać szkolenia z 

zakresu analizowania popytu.

tworzyć i przekazywać wiedzę o 

analizie rynku popytu i przekazywać 

ją w formie artykułów, wykładów, 

audycji, eventów i szkoleń.

prowadzić opiekę nad nowymi 

pracownikami i wdrażać ich w 

zagadnienia analizy popytu.

SEKTOROWA RAMA KWALIFIKACJI W SEKTORZE HANDEL
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JEST 

GOTÓW 

DO

JEST GOTÓW DO JEST GOTÓW DO JEST GOTÓW DO JEST GOTÓW DO JEST GOTÓW DO

K I A P 2 K I A P 3 K I A P 4 K I A P 5 K I A P 6 K I A P 7
K

O
M

P
E
T

E
N

C
J
E
  

S
P
O

Ł
E
C

Z
N

E

funkcjonowania 
w zespole i 

podejmowania 
podstawowych 

czynności z 

tego 
wynikających,

przyjmowania 

odpowiedzialności 

związanej z pracą w 

zespole i 

współdziałaniem w 

warunkach oceniania 

działań własnych i 

małego zespołu,

postępowania z 

należytą 

starannością przy 

analizowaniu i 

wykorzystywaniu 

pozyskanych 

informacji o 

popycie,

upowszechniania wzorców 
odpowiedzialności za 
przeprowadzone analizy,

przestrzegania zasad 

odpowiedzialności za 

przekazywane informacje i 

przestrzegania zasad etycznych 

w korzystaniu z pozyskanych 

informacji rynkowych,

funkcjonowania 

w warunkach 

oceny swoich 

działań i działań 

zespołu,

postępowania z należytą 
starannością przy 

pozyskiwaniu informacji 
rynkowych,

ponoszenia 

współodpowiedzial

ności za skutki 

podjętych decyzji,

przestrzegania zasad 

etycznych w korzystaniu z 

pozyskanych informacji 

rynkowych,

tworzenia właściwych 

wzorców postępowania w 

branży,

pracy pod 

obserwacją 

otoczenia. 

komunikowania się z 

zespołem i ponoszenia 

odpowiedzialność za 

wyniki pracy zespołu. 

podnoszenia 

jakości współpracy 

w zespole.

zachowania należytej 

staranności i rzetelności w 

pracy, którą wykonuje w 

oparciu o właściwe 

metodologicznie badania 

rynkowe.

ponoszenia odpowiedzialności za 

skutki wydanych rekomendacji.

ANALIZA RYNKU DOSTAWCÓW I PODAŻY – KONTEKST SEKTOROWY B
IMPORT – KONTEKST SEKTOROWY C

ORGANIZACJA I PLANOWANIE ZAKUPU TOWARÓW – KONTEKST SEKTOROWY D

NEGOCJACJE – KONTEKST SEKTOROWY E

ZAMAWIANIE TOWARÓW I ZARZĄDZANIE ZAPASAMI – KONTEKST SEKTOROWY F

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM; PRZYJĘCIE DOSTAWY, KONTROLA WARUNKÓW DOSTAWY I 

JAKOŚCI TOWARÓW; EKSPEDYCJA – KONTEKST SEKTOROWY G

CZAS ZAWODOWCÓW - METODYKA SRK a programy zawodu, KKZ, KUZ, DUZ, STAŻY, PNZ 
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EKSPORT – KONTEKST SEKTOROWY I

CHARAKTERYSTYKI POZIOMÓW SRKH WYZNACZNIK SEKTOROWY II – SPRZEDAŻ

ZARZĄDZANIE OFERTĄ ASORTYMENTOWĄ I SPRZEDAŻĄ – KONTEKST SEKTOROWY H

EKSPONOWANIE TOWARÓW – KONTEKST SEKTOROWY J

SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA – KONTEKST SEKTOROWY K

DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE – KONTEKST SEKTOROWY L

DOKUMENTACJA SPRZEDAŻY I KONTROLING – KONTEKST SEKTOROWY M

• ANALIZA POPYTU – KONTEKST SEKTOROWY A

• ANALIZA RYNKU DOSTAWCÓW I PODAŻY – KONTEKST SEKTOROWY B

• IMPORT – KONTEKST SEKTOROWY C

• ORGANIZACJA I PLANOWANIE ZAKUPU TOWARÓW – KONTEKST SEKTOROWY D

• NEGOCJACJE – KONTEKST SEKTOROWY E

• ZAMAWIANIE TOWARÓW I ZARZĄDZANIE ZAPASAMI – KONTEKST SEKTOROWY F

• ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM; PRZYJĘCIE DOSTAWY, KONTROLA WARUNKÓW DOSTAWY I 
JAKOŚCI TOWARÓW; EKSPEDYCJA – KONTEKST SEKTOROWY G

KUPNO

•JM.2.1. ZARZĄDZANIE OFERTĄ ASORTYMENTOWĄ I SPRZEDAŻĄ 

•JM.2.2. EKSPONOWANIE TOWARÓW 

•JM.2.3. SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA 

•JM.2.4. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

• JM.2.5. DOKUMENTACJA SPRZEDAŻY I KONTROLING 

M2. SPRZEDAŻ

METODYKA SRK a programy nauczania zawodu, KKZ, KUZ, DUZ, STAŻY, PNZ 
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SEKTOROWA RAMA KWALIFIKACJI dla TURYSTYKI



Jakość kształcenia
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PRZED STAŻEM

Formularz 
kontaktowy 01

Aplikacja 02

CV

I Samoocena 03 

STAŻ

Profil firmy 04 

po 2 tygodniach

Cele na staż 05 

po 2 tygodniach

Raporty 

tygodniowe  06

Projekt 07 

Plan stażu  08

Po 2 tygodniach
Wyniki stażu 09

opinia o stażu 
10

PO STAŻU

Refleksja ucznia 
11

II samoocena -
przekrojowa -

profesjonalna 12

PREZENTACJA EWALUACJA

Ocena stażu przez 
firmę (EV 01)

Ocena stażu przez 
nauczyciela (EV 02)

Ocena kompetencji opartych 
na pracy nauczyciela (EV 03)

Ocena prezentacji przez 
nauczyciela (EV 04)

Konferencja, 2022-12-01
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PRZYKŁADY OPRACOWAŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

TRIFT - STRUKTURA PORTFOLIO



Arkusz pomiaru kompetencji ucznia

Kwalifikacja TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego Wskaźniki/skala 

rozwoju 

kompetencji

Obszar kompetencji Definicja obszaru –

umiejętność:

Nabyte umiejętności i kompetencje

Potrafię:

1 2 3 4 5

2

M.1. Przygotowanie 

do wykonywania 

zadań zawodowych

wykonywanie prostych 

połączeń rozłącznych i 

nierozłącznych części 

maszyn; wykonywanie 

prac związanych z 

obróbką ręczną 

materiałów oraz 

posługiwanie się 

dokumentacja 

techniczno-

eksploatacyjną środków 

transportu drogowego

− dobrać rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych 

zależnie od cech konstrukcyjnych maszyn i urządzeń

− wykonać połączenie rozłączne elementów części maszyn

− wykonać połączenie nierozłączne elementów części maszyn

− korzystać z dokumentacji technicznej środków transportu 

drogowego

− dobrać rodzaj dokumentacji technicznej do wykonywanych 

czynności obsługowo naprawczych środków transportu 

drogowego

− posługiwać się dokumentacja eksploatacyjna środka 

transportu drogowego

− wypełnić dokumentację eksploatacyjna środka transportu 

drogowego.Konferencja, 2022-12-01 27



Macierze kompetencji w praktyce
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Matryca kompetencji pracownika - wzór - Infor.pl

https://www.infor.pl/prawo/praca/kompetentny-pracownik/2972795,Matryca-kompetencji-pracownika-wzor.html


Matryca kompetencji - program szkolny i ZP
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Szkolenia dorosłych i koncepcji edukacji zawodowej

 Reforma obejmie m.in. utworzenie Regionalnych Zespołów Koordynacyjnych -

po jednym na każde województwo. Inwestycja obejmuje wsparcie i rozwój 

mechanizmów koordynacji na poziomie centralnym i regionalnym, a także 

wsparcie działań regionalnych zespołów w celu realizacji ich zadań.

 Wśród osób szkolonych w Centrach Umiejętności powinno co najmniej 60 proc. 

powinny stanowić osoby dorosłe (w wieku co najmniej 25 lat - z wyłączeniem 

nauczycieli kształcenia zawodowego). 

 Nauczyciele kształcenia zawodowego będą stanowić 10 proc. wszystkich 

uczących się.

 Każdy program podnoszenia kwalifikacji ma obejmować co najmniej wymiar 

cyfrowy i wymiar ekologiczny, w oparciu o najlepszy dostępny poziom wiedzy. 

Konferencja, 2022-12-01
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Odpowiadając na potrzeby rynku pracy, kształcenie zawodowe musi być elastyczne

- pracownik będzie rozszerzać i pogłębiać swoją wiedzę, umiejętności, zdolności aby 

pracować w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu pracy, 

- mobilne - pracownik będzie musiał wykonywać swoją pracę na podobnych 

stanowiskach w różnych miejscach i czasie,

Ważne będą kompetencje proinnowacyjne, samodzielność myślenia, zarządzanie sobą, 

współpraca, rozwiązywanie problemów i liderstwo, wdrożenie eiSYSTEM-ów

(także poprzez rozwój laboratorów, STEAM- owe lekcje).



Jak wypełnić piramidę zmiany?

Konferencja, 2022-12-01
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Czego możemy robić WIĘCEJ, aby osiągnąć cel?

Czego możemy robić MNIEJ, aby osiągnąć cel?

Co możemy robić INACZEJ, aby osiągnąć cel?

Co możemy PRZESTAĆ robić, aby osiągnąć cel?

Co możemy ZACZĄĆ robić, aby osiągnąć cel?



ZADANIA DORADCY ZAWODOWEGO

TREŚCI PROGRAMOWE 

Poznawanie własnych zasobów 

Świat zawodów i rynek pracy

Rynek edukacyjny i uczenie się 

przez całe życie 

Planowanie własnego rozwoju 

i podejmowanie decyzji 

edukacyjno-zawodowych

Potrzeby – 5 wiązek umiejętności

- samodzielność myślenia

- współpraca

- rozwiązywanie problemów

- zarządzanie sobą

- liderstwo

Jak kształtować KK uczniów?

Program realizacji doradztwa zawodowego



PROJEKTOWNIE ZMIANY


