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TYP SZKOŁY: technikum
1. TYP PROGRAMU: MODUŁOWY
2. RODZAJ PROGRAMU: liniowy
3. AUTORZY, RECENZENCI I KONSULTANCI PROGRAMU NAUCZANIA:
Autorzy: mgr Ewelina Gorczyca, Anna Wawruch-Lis
Recenzenci: …
Konsultanci: mgr inż. Teresa Jaszczyk

4. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Program nauczania dla zawodu technik eksploatacji portów i termianali opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
- Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012r. poz. 7)
- Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184)
- Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204)
- Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobów 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 MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)
- Rozporządzeniem MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626)
- Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania
oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. (Dz. U. z 2009r. nr 89 poz.730 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U., Nr 92, poz. 879 z późno zm.).
- Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U., Nr 130, poz. 1112 z późno zm.).
- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2002 r., Nr 199, poz. 1671 z późno zm.),
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-

-

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2088 z późno zm.),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r,. Nr 58, poz. 515 z późno zm.).
Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (Dz.U. z 2001 r., Nr 75, poz. 802 z późno zm.).
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r., Nr 50, poz. 601 z późno zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U., Nr 16, poz. 93 z późno zm.).
Międzynarodowa konwencja celna TIR (Dz.U. z 1984 r. Nr 17 poz. 76). Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) (Dz.U. z 1985 r. Nr 34,
poz.158 z późno zm.).
Konwencja dotycząca przewozu szybko psujących się towarów. Konwencja ATP (Dz.U. z 1984 r., Nr 49, poz. 254).
Konwencja celna w sprawie karnetu A.T.A dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja ATA) (Dz.U. z 1969 r., Nr 30, poz. 242).
Konwencja CMR - International Consignment Not (Dz.U. z 1962 r. Nr 49, poz. 238).
Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (Reglement concernant le transport international ferroviare des
marchandises dangere uses RID). Regulamin ten stanowi aneks I do Przepisów Ujednoliconych o umowie międzynarodowego przewozu towarów
kolejami (CIM) będących załącznikiem B do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 9.05.1980 r. (Dz.U. z 1985 r., Nr 34, poz.
15), wprowadzona w życie Rozporządzeniem Ministra Komunikacji z dnia 6.10.1987 r.
Międzynarodowe przepisy dotyczące transportu morskiego materiałów niebezpiecznych International Maritime Dangerous Goods (IMDG). Są to przepisy
Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) obowiązujące we wszystkich krajach należących do tej organizacji.
Przepisy dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie lotniczym IATA - DGR (International Air Transport Association IATA Dangerous Goods Regulations). Są to przepisy obowiązujące we wszystkich krajach członkowskich Międzynarodowego Zrzeszenia Transportu
Lotniczego – IATA.

5. CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących celów ogólnych 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
gospodarczo-społecznym, 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.
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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 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.

6. PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM
W programie nauczania dla zawodu technik eksploatacji portów i terminali uwzględniono przedmioty ogólnokształcące: geografia i matematyka, których
nauka odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym oraz uwzględniono przedmiot historia i społeczeństwo, jako przedmiot uzupełniający.

7. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Program nauczania dla zawodu technik eksploatacji portów i terminali 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 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;
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, języku angielskim i innym języku obcym;
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.
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W programie nauczania dla zawodu technik eksploatacji portów i terminali uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na:
1) wyborze przedmiotów w zakresie rozszerzonym związanych z zawodem, tj .matematyki i geografii;
2) wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie, dotyczy
to przede wszystkim takich przedmiotów jak: matematyka, geografia, informatyka, języki obce, a także podstawy przedsiębiorczości i edukacja dla
bezpieczeństwa.

8. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI
Celem pracy technika eksploatacji portów i terminali jest organizowanie pracy na terminalach przeładunkowych, obsługa środki transportu w portach
morskich, rzecznych, terminalach samochodowych, lotniczych i drogowych. W obszarze działania technika eksploatacji portów i terminali znajduje się obsługa
podróżnych w portach i terminalach oraz organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków. Do zadań
technika eksploatacji portów i terminali należy także organizowanie obsługi środków transportu bliskiego.
Miejscem pracy technika eksploatacji portów i terminali mogą być działy transportowo-spedycyjne przedsiębiorstw, terminale lotnicze, samochodowe i
kolejowe oraz porty morskie i rzeczne.
Technik eksploatacji portów i terminali powinien biegle posługiwać się językiem angielskim oraz wybranym językiem obcym. Technik eksploatacji portów i
terminali może pełnić funkcje kierownika i podwładnego. Czas pracy uzależniony jest od liczby i rodzaju spraw wymagających załatwienia. Do podstawowych
cech, jakie powinien posiadać technik eksploatacji portów i terminali, należy zdolność organizacji i negocjacji, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi
oraz samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji. Technika eksploatacji portów i terminali powinna także cechować aktywność
przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań, bez czekania na wydanie polecenia.

9. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI
Technicy eksploatacji portów i terminali należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych techników eksploatacji
portów i terminali, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia jakości usług w portach lub terminal. Technicy eksploatacji portów i terminali może
pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych

10. POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK Z INNYMI ZAWODAMI Z INNYMI ZAWODAMI
Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku
pracy, własnych potrzeb i ambicji.
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Zawód technik eksploatacji portów i terminali nie ma wspólnych kwalifikacji z innymi zawodami. Posiada efekty kształcenia w ramach obszaru
administracyjno-usługowego określone kodem PKZ(A.q) stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali.

11. CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:
1) planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;
2) organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;
3) organizowanie prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;
4) prowadzenie dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik
eksploatacji portów i terminali:
 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 PKZ(A.q);
 efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie: A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach i A.34. Organizacja i
prowadzenie prac związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach .
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12. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w 4-letnim technikum minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi
1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 735 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 735 godzin.
W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona
dla efektów kształcenia i wynosi:
 na kształcenie w ramach kwalifikacji M.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach przeznaczono minimalnie 270 godzin,
 na kształcenie w ramach kwalifikacji M.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów i ładunków
w portach i terminalachprzeznaczono minimalnie 710 godzin.
 na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia przeznaczono minimalnie
370 godzin.
Tabela 3. Plan nauczania dla programu o strukturze modułowej
Klasa
Lp

I

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

II

III
I

IV
II

I

II

Liczba godzin
tygodniowo
w czteroletnim
okresie
nauczania

Liczba godzin
w czteroletnim
okresie
nauczania

13

390

I

II

I

II

7

7

6

6

4
5

4
5

6
6

6
6

6
6

13
14

390
420

10

300

50

1500

Modułowe kształcenie zawodowe
1
2
3
4

M1 Prowadzenie obsługi podróżnych w portach
terminalach
M2 Organizowanie procesów transportowych
M3 Organizowanie procesu magazynowego
M 4 Posługiwanie się językiem obcym w eksploatacji
portów i terminali
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego
PRAKTYKI ZAWODOWE

2

2

3

3

3

3

4

9

9

18

18

15

15

16

0

4 tyg.

160

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (A.33.) odbywa się pod koniec klasy drugiej.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (A.34.) odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.
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Wykaz jednostek modułowych dla zawodu TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Nazwa modułu
1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa jednostki modułowej

M1. Prowadzenie obsługi podróżnych w portach i
terminalach

M2. Organizowanie procesów transportowych

M3. Organizowanie procesów magazynowych

M4. Posługiwanie się językiem obcym w eksploatacji portów i
terminali

Praktyka zawodowa

Liczba godzin
przewidziana na jednostkę
modułową

M1.J1. Planowanie pracy portów i terminali

80

M1.J2.Obsługiwanie podróżnych w portach i terminalach

155

M1.J3. Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą podróżnych

155

M2.J1. Eksploatowanie środków transportowych

180

M2.J2. Planowanie procesów transportowych

210

M3.J1. Projektowanie zadań magazynowych

205

M3.J2. Monitorowanie procesów magazynowych

215

M4.J1 Posługiwanie się językiem angielskim w obsłudze podróżnych

90

M4.J2 Posługiwanie się językiem angielskim w organizacji magazynu
i transportu

80

M4.J3 Posługiwanie się językiem obcym w obsłudze podróżnych

70

M4.J4 Posługiwanie się językiem obcym w organizacji magazynu
i transportu

60

5.1 Organizacja portów i terminali
5.2 Oferty usług portów i terminali
5.3 Organizacja procesów transportowych i magazynowych
w portach i terminalach
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Mapa dydaktyczna

333106.M1

333106.M4

333106.M1.J1

333106.M1.J2

333106.M1.J3

333106.M2

333106.M2.J1

333106.M4.J1

333106.M4.J3

333106.M4.J2

333106.M4.J4

333106.M3

333106.M2.J2

333106.M3.J1

333106.M3.J2
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13. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH MODUŁOW
W programie nauczania dla zawodu technik eksploatacji portów i terminali zastosowano taksonomię celów ABC B. Niemierko.
1. M1. Prowadzenie obsługi podróżnych w portach i terminalach

390 godzin

2. M2. Organizowanie procesów transportowych

390 godzin

3. M3. Organizowanie procesów magazynowych

420 godzin

4. M4. Posługiwanie się językiem obcym w eksploatacji portów i terminali

300 godzin

5. Praktyka zawodowa

160 godzin
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1. 333106.M1. Prowadzenie obsługi podróżnych w portach i terminalach
1.1. 333106.M1.J1. Planowanie pracy portów i terminali
1.2. 333106.M1.J2.Obsługiwanie podróżnych w portach i terminalach
1.3. 333106.M1.J3. Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą podróżnych

1.1. 333106.M1.J1. Planowanie pracy portów i terminali
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

B

P

B

P

B

P

A

P

C

PP

D

P

A

P

C

PP

D

P

B

BHP(1)1. wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej w organizacji
portów i terminali;
BHP(1)2. wyjaśnić zasady ochrony środowiska w organizacji portów i
terminali;
BHP(1)3. wyjaśnić zasady ergonomii w organizacji portów i terminali;
BHP(2)1. wymienić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony
pracy i ochrony środowiska w Polsce;
BHP((2)2.charakteryzować zadania i uprawnienia instytucji oraz służb
działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
BHP(2)3. identyfikować podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony
pracy;
BHP(8)1. wymienić poszczególne rodzaje środków ochrony indywidualnej
i zbiorowej;
BHP(8)2. charakteryzować zasady przydziału środków ochrony
indywidualnej i zbiorowej dla pracowników;
BHP(8)3. uzasadnić ewentualną konieczność stosowania środków
ochrony indywidualnej i zbiorowej;
BHP(9)1. dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny

Materiał kształcenia

















Zasady BHP.
Zasady ochrony przeciwpożarowej.
Zasady ochrony środowiska.
Zasady ergonomii .
Zadania i uprawnienia instytucji.
Instytucje i służby działające w zakresie
ochrony pracy.
Instytucje i służby działające w zakresie
ochrony środowiska.
Prawa i obowiązki pracownika w zakresie bhp.
Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bhp.
Rodzaje czynników szkodliwych.
Zasady doboru środków ochrony
indywidualnej i zbiorowej.
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.
Przepisy prawa dotyczące bhp.
Przepisy prawa dotyczące ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Podstawowe pojęcia związane z gospodarką
rynkową
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pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
podczas organizowania portów i terminali;
BHP(9)2. przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej podczas organizowania
portów i terminali;
BHP(9)3. przestrzegać zasad ochrony środowiska podczas organizowania
portów i terminali;
PDG(1)1. określić działania mechanizmów rynkowych właściwych dla
branży transportowej
PDG(1)2. rozróżnić podmioty gospodarcze funkcjonujące w branży
transportowej
PDG(3)1. stosować przepisy prawa dotyczące podejmowania działalności
gospodarczej w branży transportowej
PDG(3)2. określić przepisy dotyczące prowadzenia działalności
gospodarczej w branży transportowej
PDG(4)1. dokonać klasyfikacji przedsiębiorstw i instytucji występujących
w branży transportowej
PDG(4)2. wyjaśnić powiązania między przedsiębiorstwami, instytucjami
funkcjonującymi w branży transportowej
PDG(5)1. wskazywać czynniki wpływające na działania związane z
funkcjonowaniem przedsiębiorstw w branży transportowej
PDG(5)2. analizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa
konkurencyjne
PDG(5)3.ocenić pozycję przedsiębiorstw działających w branży

P

C

P

C

P

B

P

B

P

A

PP

D

P

A

P

B

P

B

P

C

PP

D

P

B

P

B

PP

D

P

B













PDG(6).1. planować współpracę z innymi przedsiębiorstwami z branży
transportowej
PDG(6).2. organizować współpracę w ramach wspólnych przedsięwzięć z
innymi przedsiębiorstwami z branży transportowej
PDG(6)3.planować wspólne przedsięwzięcia z różnymi
przedsiębiorstwami w branży
PDG(7)1. wyznaczyć kolejne etapy czynności mających na celu






-

Równowaga rynkowa
Regulacje prawne dotyczące ochrony danych
osobowych
Prawo podatkowe
Prawo autorskie
Przepisy regulujące zakładanie i prowadzenie
działalności gospodarczej
Formy organizacyjno-prawne działalności
gospodarczej
Zasady prowadzenia dokumentacji biurowej
Urządzenia biurowe
Branżowe programy komputerowe
Marketing mix
Ekonomika przedsiębiorstw
Podstawowe pojęcia z zakresu mikroekonomii
i makroekonomii
Oprogramowanie komputerowe w pracy
biurowej
Korespondencja służbowa
Organizacja spotkań służbowych
Kultura zawodu
Urządzenia techniki biurowej
Przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej
i ochrony danych osobowych
Archiwizacja dokumentów
Pojęcie i klasyfikacja portów i terminali
Rodzaje i funkcje portów i terminali
Proces transportowy i jego elementy
Infrastruktura i suprastruktura portów i
terminali
Zarządzanie infrastrukturą w portach i
terminalach
Zagospodarowanie przestrzeni portów i
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ustanowienie działalności gospodarczej w branży transportowej
PDG(7)2. skonstruować spójny i realistyczny biznesplan dla działalności
gospodarczej w branży transportowej
PDG(7)3. sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia działalności
gospodarczej w branży transportowej
PDG(7)4. sporządzić dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności
gospodarczej w branży transportowej
PDG(8)1. wykonywać czynności związane prowadzeniem korespondencji
w różnej formie
PDG(8)2. sporządzić pisma związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej
PDG(9)1. posługiwać się urządzeniami biurowymi

P

B

P

B

P

A

P

C

P

A

P

C

P

C

P

B

PP

D

PP

D

P

A

PKZ(A.q)(1)2.charakteryzować funkcje portów i terminali

P

C

PKZ(A.q)(1)3.określić zadania portów i terminali

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

PDG(9)2. korzystać z programów komputerowych wspomagających
prowadzenie działalności gospodarczej
PDG(11)1. dokonać analizy kosztów i przychodów prowadzonej
działalności gospodarczej
PDG(11)2. oceniać efektywność działań w zakresie kosztów i przychodów
prowadzonej działalności gospodarczej
PDG(11)3. wskazać możliwości optymalizacji kosztów i przychodów
prowadzonej działalności gospodarczej
PKZ(A.q)(1)1.wymienić rodzaje portów i terminali

PKZ(A.q)(2)1.opisać elementy infrastruktury i suprastruktury portów i
terminali
PKZ(A.q)(2)2.omówić przedpole i zaplecze portów i terminali
PKZ(A.q)(2)3.określić rolę infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania
dróg i ciągów transportowych
PKZ(A.q)(3)1.przedstawić zarządzanie infrastrukturą w portach i

-

-

terminali
Systemy zarządzania portami i terminalami
Przedpole i zaplecze portów i terminali
Dostępność transportowa
Organizacja pracy w portach i terminalach
Usługi w portach i terminalach
Czytanie map
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terminalach
PKZ(A.q)(3)2.wyjaśnić zagospodarowanie przestrzeni w portach i
terminalach
PKZ(A.q)(3)3.porównać systemy zarządzania portami i terminalami

P

B

P

C

P

B

P

C

PP

D

PKZ(A.q)(6)1.opisać środki łączności przewodowej i bezprzewodowej

P

B

PKZ(A.q)(6)2. dobrać środki łączności przewodowej i bezprzewodowej

P

A

PKZ(A.q)(6)3. korzystać ze środków łączności przewodowej i
bezprzewodowej
PKZ(A.q)(7)1.wyszukać na mapie wskazane miejsca

P

C

P

B

PKZ(A.q)(7)2. analizować dane statystyczne

PP

D

PKZ(A.q)(4)1.opisać elementy procesu transportowego
PKZ(A.q)(4)2.charakteryzować dostępność transportową portów i
terminali
PKZ(A.q)(4)3.analizować usługi w portach i terminalach

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(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

P
P
P
P
P

OMZ(1)1. dokonywać analizy przydzielonych zadań;

P

OMZ(1)2. zaplanować pracę zespołu;

P

OMZ(2)1. rozpoznawać kompetencje i umiejętności osób w zespole;

P

OMZ(2)2. rozdzielać zadania według umiejętności i kompetencji członków

P
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zespołu;
OMZ(3)1. mobilizować współpracowników do wykonywania zadań;

P

OMZ(3)2. wydawać dyspozycje osobom realizującym poszczególne
P
zadania;
Planowane zadania
Otrzymałeś zlecenie sporządzenia biznesplanu firmy działającej w branży i opracowania procedury postępowania przy założeniu działalności gospodarczej firmy
oferującej usługi z branży eksploatacja portów i terminali. Wykonując zadanie dokonaj analizy rynku lokalnego, konkurencji i popytu na usługi przez Ciebie
oferowane. Następnie zaplanuj zaplanowania zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska stanowisko pracy w terminalu kolejowym. Zadanie wykonujesz w grupie 4-osobowej korzystając z dostępnych w pracowni programów
komputerowych, wzorów dokumentów, formularzy oraz instrukcji BHP i POPŻ. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone.
Sporządzony plan będzie lider zespołu prezentował na forum grupy (10 minut) oraz przekaże w formie elektronicznej i drukowanej do oceny.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej
z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym
Środki dydaktyczne
Akty prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, wzory dokumentów niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy uczniów. Komputer z dostępem do Internetu. Znaki BHP, PPOŻ, piktogramy, instrukcje BHP, PPOŻ.
Prezentacje multimedialne. Filmy dydaktyczne. Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą będą ćwiczenia i tekstu przewodniego. Uczniowie będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności
prowadzących do przeprowadzenia analizy i zaproponowania działań korygujących. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem z objaśnieniem
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: praca w grupie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji oraz sporządzonego biznesplanu i dokumentacji potrzebnej do założenia
działalności gospodarczej. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (struktura biznesplanu, sposób wypełnienie
dokumentacji), 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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1.2. 333106.M1.J2.Obsługiwanie podróżnych w portach i terminalach

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

B

PDG(2)1. analizować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych
osobowych, przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego
PDG(2)2. określić skutki nieprzestrzegania przepisów prawa pracy,
przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów prawa
podatkowego i prawa autorskiego
PDG(10)1. opracować plan marketingowy dla prowadzonej działalności
gospodarczej
PDG(10)2. dobrać instrumenty marketingowe do prowadzonych działań

Materiał kształcenia

-

PP

D

P

B

P

C

PDG(10)3. podejmować współpracę z przedsiębiorstwami
funkcjonującymi w branży marketingowej
KPS(1)1. stosować zasady kultury osobistej

P

C

KPS(1)2. stosować zasady etyki zawodowej

P

KPS(2)1. zaproponować sposoby rozwiązywania problemów

P

-

KPS(2)2. dążyć wytrwale do celu

P

-

KPS(2)3. zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami

P

P

KPS(2)4. zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko
pracy
KPS(3)1. analizować rezultaty działań

P
P

KPS(3)2. uświadomić sobie konsekwencje działań

P

KPS(4)1. analizować zmiany zachodzące w branży

P

KPS(4)2. podejmować nowe wyzwania

P

-

Przepisy prawa pracy dotyczące ochrony danych
osobowych.
Przepisy prawa podatkowego.
Prawo autorskie
Marketing mix.
Narzędzia marketingowe.
Strategie marketingowe
Elementy promocji.
Zasady kultury i etyki.
Zasady pracy w zespole.
Metody pracy zespołowej
Rodzaje dokumentacji związanej z środkami
transportu.
Zasady sporządzania dokumentacji
Rodzaje dokumentów przewozowych
Zakres czynności obsługowych w portach i
terminalach
Środki techniczne wykorzystywane w obsłudze
pasażerów
Kontrola osób i bagażu w portach i terminalach
Urządzenia do kontroli osób i bagażu w portach
i terminalach
Obsługa urządzeń do kontroli osób i bagażu w
portach terminalach
Zasady kontroli osób i bagażu w portach i
terminalach
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KPS(4)3. wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych
metod i technik pracy
KPS(5)1. przewidywać sytuacje wywołujące stres

-

P

Mapy i przewodniki
Oferty biur podróży

P

KPS(5)2. stosować sposoby radzenia sobie ze stresem

P

KPS(5)3. określić skutki stresu

P

KPS(8)1. ocenić ryzyko podejmowanych działań

P

KPS(8)2. przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania

P

KPS(8)3. wyciągać wnioski z podejmowanych działań

P

KPS(10)1. doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;

P

KPS(10)2. uwzględniać opinie i pomysły innych członków zespołu;

P

KPS(10)3. modyfikować działania w oparciu o wspólnie wypracowane
stanowisko;
KPS(10)4. rozwiązywać konflikty w zespole;

P
P

OMZ(1)1. dokonywać analizy przydzielonych zadań;

P

OMZ(1)2. zaplanować pracę zespołu;

P

OMZ(2)1. rozpoznawać kompetencje i umiejętności osób w zespole;

P

OMZ(2)2. rozdzielać zadania według umiejętności i kompetencji członków
zespołu;
OMZ(3)1. mobilizować współpracowników do wykonywania zadań;

P
P

OMZ(3)2. wydawać dyspozycje osobom realizującym poszczególne
zadania;
A.33.1(6)1. sporządzić dokumenty dotyczące usług zgodnie z
obowiązującymi zasadami
A.33.2(6)1. wymienić zasady obsługi związanej z przewozem osób
chorych, niepełnosprawnych i wymagających szczególnej troski;
A.33.2(6)2. sporządzić regulamin dotyczący obsługi związanej z
przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających

P
P

B

P

C

P

B

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

17

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru
szczególnej troski;
A.33.2(6)3. stosować zasady obsługi związanej z przewozem osób
chorych, niepełnosprawnych i wymagających szczególnej troski;
A.33.1(5)2. analizować podstawy prawne obsługi klientów;

P

C

PP

D

A.33.1(5)3. dobierać środki techniczne do obsługi pasażerów,;

P

A

A.33.1(5)4. charakteryzować proces odprawy w zależności od rodzaju;

P

C

A.33.2(1)1. wymienić rodzaje materiałów informacyjnych dla podróżnych

P

B

A.33.2(1)2. charakteryzować materiały informacyjne dla podróżnych;

P

C

A.33.2(1)3. sporządzić materiały informacyjne dla podróżnych;

P

C

A.33.2(2)1. wymienić rodzaje potrzebnych informacji podróżnym w
terminalach pasażerskich;
A.33.2(2)2. analizuje potrzeby pasażera w zakresie zaczerpnięcia
informacji;
A.33.2(2)3. dobiera informacje do potrzeb pasażera;

P

B

PP

D

P

A

A.33.2(5)1. charakteryzować sytuacje kryzysowe;

P

C

A.33.2(5)2. analizować procedury dotyczących sytuacji kryzysowych;

PP

D

A.33.2(5)3. dobierać procedury do zaistniałych sytuacji kryzysowych;

P

A

A.33.2(7)1. charakteryzować systemy i zasady działania urządzeń do
kontroli osób oraz bagażu w portach;
A.33.2(7)2. analizowanie zasad działania urządzeń do kontroli osób i
bagażu;
A.33.2(7)3. stosować urządzenia do kontroli osób i bagażu;

P

C

PP

D

P

C

PP

D

P

C

A.33.1(2)1. analizować mapy, przewodniki, oferty biur podróży,
informatory;
A.33.1(2)2. korzystać z map, przewodników, ofert biur podróży,
informatorów;
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A.33.1(3)1. charakteryzować systemy informatyczne stosowane procesie
planowania, organizacji oraz eksploatacji portów i terminali;
A.33.1(3)2. posłużyć się specjalistycznymi programami komputerowymi w
procesie planowania, organizacji oraz eksploatacji;
A.33.1(3)3. stosować narzędzia internetowe w procesie planowania,
organizacji oraz eksploatacji portów i terminali;
Planowane zadania

P

C

P

C

P

C

Otrzymałeś zadanie sporządzenia planu oferty usługi portów i terminali, następnie przygotuj plan promocji usług oferowanych w portach i terminalach. Opracowany plan
powinien uwzględnić następujące czynniki: określenie odbiorców przekazu promocyjnego, wyznaczenie celów promocji, wybór kanałów promocji. Zadanie wykonujesz w grupie 5
osobowej korzystając z dostępnych w pracowni: formularzy ankiet do badań marketingowych i materiałów reklamowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z
dostępem do Internetu. Sporządzony plan 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
W pracowni obsługi podróżnych w portach i terminalach powinny się znajdować: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej
z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) podłączone
do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, programem do tworzenia prezentacji, programami do planowania
i monitorowania systemów transportowych, urządzenia do pracy i komunikacji biurowej, plansze poglądowe, czasopisma branżowe, filmy dydaktyczne.
Środki dydaktyczne
Środki techniczne: Filmy dydaktyczne dotyczące metod negocjacji. Formularze ankiet do badań marketingowych. Materiały reklamowe. Prezentacje
multimedialne dotyczące marketingu. Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy uczniów, wzory pism, dokumentów, formularzy.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą będą ćwiczenia i metoda projektów. Uczniowie będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności
sporządzenia planu ofert i planu promocji usług oferowanych w portach i terminalach. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem z objaśnieniem.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: praca w grupie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji oraz sporządzonego planu promocji usług oferowanych w portach i
terminalach. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (strukturę planu, dobranie odpowiednich środków do realizacji
usługi), 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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1.3. 333106.M1.J3. Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą podróżnych

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

KPS(9)1. stosować techniki negocjacyjne

P

KPS(9)2. zachowywać się asertywnie

P

KPS(9)3. proponować konstruktywne rozwiązania

P

A.33.2(3)1. wymienić rodzaje dokumentów związanych z obsługą
podróżnych;
A.33.2(3)2. charakteryzować dokumenty związane z obsługą podoranych;

P

B

P

C

A.33.2(3)3. przygotować dokumentację związaną z obsługą podróżnych;

P

C

A.33.2(4)1. wymienić dokumenty podróżnych wymagane w terminalach
pasażerskich;
A.33.2(4)2. charakteryzować dokumenty wymagane w terminalach
pasażerskich;
A.33.2(4)3. ocenić zgodność dokumentów z obowiązującymi zasadami,
przepisami i normami;
A.33.1(1)1. analizować potrzeby klientów

P

B

P

C

P

C

PP

D

A.33.1(1)2. prezentować klientom oferowane usługi;

P

B

A.33.1(1)3. obsłużyć klientów zgodnie z przyjętymi zasadami

P

A

A.33.1(1)4. rozpatrzyć reklamacji klienta po wykonaniu konkretnej usługi;

PP

D

A.33.1(4)4. opracować ofertę usług dla podróżnych;

P

C

A.33.1(4)5. zapoznać podróżnych z ofertą usług;

P

B

A.33.1(4)6. ustalać zakresy odpowiedzialności i obowiązków stron
podczas realizacji usług w portach i terminalach,

PP

D

Materiał kształcenia








-

Rodzaje i funkcje informacji.
Zasady przepływu informacji.
Zasady sporządzania materiałów informacyjnych
Rodzaje materiałów informacyjnych
Zasady sporządzania dokumentów
Dokumenty podróżnych w ruchu krajowym i
zagranicznym
Dokumenty uprawniające do przekraczania
granicy
Uprawnienia służb lotniskowych
Uprawnienia Straży Graniczne
Struktura organizacyjna i regulamin
organizacyjny portów i terminali.
Regulamin pracy w portach i terminalach
związany z obsługą podróżnych.
Obieg dokumentów w portach i terminalach.
Zakres czynności pracowników w portach i
terminalach.
Zasady obsługi podróżnych.
Zasady opracowania ofert.
Przepisy o dyscyplinie pracy.
Warsztat pracy pracowników zatrudnionych w
portach i terminalach.
Przepisy krajowe i międzynarodowe związane z
obsługą ładunków niebezpiecznych i odpadów.
Zasady dochodzenia roszczeń w transporcie..
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A.33.1(6)1. sporządzić dokumenty dotyczące usług zgodnie z
obowiązującymi zasadami
A.33.1(6)2. prowadzić dokumentację usług w portach i terminalach,

P

B

P

C

A.33.2(6)1. wymienić zasady obsługi związanej z przewozem osób
chorych, niepełnosprawnych i wymagających szczególnej troski;
A.33.2(6)2. sporządzić regulamin dotyczący obsługi związanej z
przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających
szczególnej troski;
A.33.2(6)3. stosować zasady obsługi związanej z przewozem osób
chorych, niepełnosprawnych i wymagających szczególnej troski;
A.33.1(7)1. określić źródła przepisów prawa dotyczących transportu;

P

A

P

B

P

C

P

C

A.33.1(7)2. wyjaśnić przepisy prawa dotyczące transportu;

P

B

A.33.1(7)3. ocenić zgodność dokumentacji związanej z środkami
transportu z obowiązującymi przepisami;
A.33.1(7)4. charakteryzować przepisy krajowe i międzynarodowe
związane
z obsługą ładunków niebezpiecznych i odpadów,
A.33.1(7)5. posłużyć się przepisami krajowymi związanymi z transportem;

P

C

P

C

P

C

A.33.1(7)6. określić zasady dochodzenia roszczeń w transporcie;

P

C

-

Zasady obsługi związanej z przewozem osób
chorych, niepełnosprawnych i wymagających
szczególnej troski.

A.33.1(8)1. wymienić normy i przepisy dotyczące prawa dotyczące
P
A
obsługi podróżnych;
A.33.1(8)2. posłużyć się aktami prawnymi dotyczącymi przewozu osób i
P
C
rzeczy;
A.33.1(8)3. wymienić konsekwencje z nieprzestrzegania norm i przepisów
P
A
prawa dotyczących obsługi podróżnych;
Planowane zadania
Otrzymałeś zadanie sporządzenia dokumentacji związanej z obsługą ładunków niebezpiecznych i odpadów . Zadanie wykonujesz w grupie 5 osobowej. Do
dyspozycji masz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Sporządzony plan będziesz prezentować na forum grupy (15 minut), oraz przekażesz w
wersji elektronicznej i drukowanej do oceny.
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Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
W pracowni obsługi podróżnych w portach i terminalach powinny się znajdować: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej
z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) podłączone
do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, programem do tworzenia prezentacji, programami do planowania
i monitorowania systemów transportowych, urządzenia do pracy i komunikacji biurowej, plansze poglądowe, czasopisma branżowe, filmy dydaktyczne.
Środki dydaktyczne
Komputer z dostępem do Internetu i oprogramowaniem do wyznaczania tras. Akty prawne dotyczące transportu i usług transportowych. Tablice, foliogramy i
plansze przedstawiające klasyfikację środków transportu i usług transportowych. Prezentacje multimedialne dotyczące usług transportowych, portów i
terminali. Filmy dydaktyczne. Prasa specjalistyczna, normy, katalogi, poradniki. Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy uczniów. Urządzenia
biurowe, urządzenia multimedialne
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą będą aktywizujące metody kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń praktycznych, tekstu przewodniego i projektów z
wykorzystaniem komputerów. Uczniowie będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności sporządzenia dokumentacji.
Ćwiczenia będą poprzedzane zastosowaniem na wstępie podających metod nauczania, tj. mini wykładu, pogadanki.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: praca w grupie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji oraz sporządzonego planu promocji usług oferowanych w portach i
terminalach. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (strukturę dokumentu, sposób wypełnienia), 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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2.

333106.M2. Prowadzenie obsługi podróżnych w portach i terminalach
2.1. 333106.M2.J1. Eksploatowanie środków transportowych
2.2. 333106.M2.J2. Planowanie procesów transportowych

2.1. 333106.M2.J1. Eksploatowanie środków transportowych

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

A

P

B

PP

D

P

A

P

C

P

B

P

B

P

C

P

B

P

A

BHP(3)1. rozpoznać prawa i obowiązki pracownika w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP (3)2. rozpoznać obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy w magazynie;
BHP(3)3. opracować procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy w magazynie;
BHP(4)1. rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe w magazynie;

Materiał kształcenia

-

-

BHP(4)2. charakteryzować sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i
życia w miejscu pracy ;
BHP(4)3. ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia związanych z
organizacją pracy magazynu;
BHP(5)1. ustalić rodzaje czynników szkodliwych występujących w
środowisku pracy;
BHP(5)2. dokonać charakterystyki czynników szkodliwych występujących
w środowisku pracy;
BHP(5)3. określić sposoby zabezpieczania się przed czynnikami
szkodliwymi w pracy;
BHP(6)1. rozróżnić czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka
występujące w magazynie;









Przepisy prawa regulujące prawa i obowiązki
pracownika i pracodawcy w zakresie BHP
Czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i
niebezpieczne, występujące w procesie pracy
Przepisy bhp i ochrony przeciwpożarowej
stosowane w procesach magazynowania,
transportu i gospodarki odpadami
Zasady kształtowania bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy
Zasady ochrony na stanowisku pracy
Struktura organizacyjna i regulamin
organizacyjny portów i terminali.
Regulamin pracy w portach i terminalach.
Zadania strategiczne portów i terminali.
Obieg dokumentów w portach i terminalach.
Zakres czynności pracowników w portach i
terminalach.
Wyposażenie portów i terminali.
Przepisy o dyscyplinie pracy.
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BHP(6)2. wyjaśnić działanie czynników szkodliwych w środowisku pracy
na organizm człowieka;
BHP(7)1. organizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i
ochrony środowiska;
BHP(7)2. dokonać analizy wszystkich zaprezentowanych zasad organizacji
stanowiska pracy w magazynie;
BHP(7)3. ocenić zgodność zorganizowanego stanowiska pracy z
wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(7)4. zaproponować działania wpływające na poprawę warunków
pracy w magazynie;
OMZ(1)1. dokonywać analizy przydzielonych zadań

P

B

P

C

-

P

B

PP

D

-

P

B

-

P

OMZ(1)2. zaplanować pracę zespołu

P

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

P

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

P

P

-

Warsztat pracy pracowników zatrudnionych w
portach i terminalach.
Wymagania techniczne będące podstawą
dopuszczenia środków transportu do ruchu.
Klasyfikacja urządzeń transportu bliskiego
stosowane w portach i terminalach, ze względu
na rozwiązania konstrukcyjne oraz ich
przeznaczenie.
Budowa i zasady działania urządzeń transportu
bliskiego.
Zasady gospodarki remontowej środków
transportu.
Rodzaje dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń
transportu bliskiego.
Systemy transportu ładunków w portach i
terminalach.
Zasady łączności przewodowej i
bezprzewodowej

P
P
P

P
P
P
P
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OMZ(6)3. stosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych
A.34.1(1)1.wymienić elementy infrastruktury portów i terminali

P
P

A

A.34.1(1)2.dobrać elementy infrastruktury do rodzaju portu i terminalu

P

A

P

B

P

B

P

C

P

B

P

B

P

C

PP

D

P

A

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

A.34.1(1)3.określić rolę infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania
dróg i ciągów transportowych
A.34.1(2)1.opisać wyposażenie portów i terminali
A.34.1(2)2.charakteryzować wyposażenie portów i terminali w zależności
od rodzaju, typu portu i terminalu
A.34.3(2)1. wymieniać zadania związane z eksploatacją portów i
terminali;
A.34.3(2)2. planować i zorganizować pracę w portach i terminalach;
A.34.3(2)3. stosować technologie informatyczne wspomagające realizację
usług w portach i terminalach,
A.34.3(2)4. obliczyć czas realizacji usług w portach i terminalach;
A.34.3(2)5. obsłużyć zintegrowane systemy informatyczne stosowane w
organizacji pracy portów i terminali;
A.34.3(3)1. oceniać stan techniczny portowych i terminalowych urządzeń
przeładunkowych zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami
dozoru technicznego,
A.34.3(3)2. charakteryzować wymagania techniczne będące podstawą
dopuszczenia środków transportu do ruchu,
A.34.3(3)3. charakteryzować wyposażenie techniczne specjalistycznych
terminali przeładunkowych,
A.34.3(3)4. ocenić stan techniczny środków transportu,
A.34.3(4)1. klasyfikować urządzenia transportu bliskiego stosowane w
portach i terminalach, ze względu na rozwiązania konstrukcyjne oraz ich
przeznaczenie,
A.34.3(4)2. charakteryzować budowę i zasady działania urządzeń
transportu bliskiego,
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A.34.3(4)3. wyjaśnić zasady eksploatacji urządzeń transportu bliskiego i
obiektów technicznych w portach i terminalach,
A.34.3(5)1. stosować zasady gospodarki remontowej środków transportu,

P

B

P

C

A.34.3(5)2. dokonywać przeglądów bieżących i okresowych urządzeń
przeładunkowych stosowanych w portach i terminalach,
A.34.3(5)3. rozpoznać stopień zużycia oraz rodzaj uszkodzenia
elementów i mechanizmów w urządzeniach przeładunkowych
A.34.3(5)4. ocenić stan techniczny zespołów i elementów urządzeń
przeładunkowych stosowanych w portach i terminalach, z
zastosowaniem metod diagnozowania i weryfikacji,
A.34.3(5)5. wykonać czynności z zakresu obsługi codziennej oraz
przeglądów bieżących i okresowych urządzeń transportu bliskiego,
A.34.3(6)1. wykonywać operacje związane z eksploatacją urządzeń
transportu wewnętrznego,
A.34.3(6)2. prowadzić dokumentację eksploatacyjną urządzeń transportu
bliskiego,
A.34.3(6)3. dobrać urządzenia techniczne do obsługi kontenerowych
jednostek
ładunkowych,
A.34.3(6)4. planować systemy transportu ładunków w portach i
terminalach,
A.34.3(6)5. organizować prace przeładunkowe w portach i terminalach z
wykorzystaniem urządzeń transportu bliskiego,
A.34.3(6)6. określić obowiązki służby dyspozytorskiej i eksploatacyjnej,

PP

D

P

A

P

C

P

C

P

C

P

B

P

C

P

B

P

B

P

B

A.34.3(7)1. wymienić klasyfikację środków łączności;

P

B

A.34.3(7)2..charakteryzować zasady łączności przewodowej i
bezprzewodowej;
A.34.3(7)3. charakteryzować kanały łączności;

P

C

P

C

A.34.3(7)4. korzystać z środków łączności przewodowej i
bezprzewodowej podczas obsługi środków transportu bliskiego w

P

C
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portach i terminalach;
Planowane zadania
Otrzymałeś zadanie analizy zgodności wykonywanych czynności eksploatacyjnych środków transportu z obowiązującymi przepisami. Zadanie wykonujesz w
grupie 4 osobowej. Pracę poprzedza wybór lidera grupy, który podzieli grupę na pary oraz w drodze losowania rozdzieli poszczególne czynności eksploatacyjne,
dla których będzie opracowana charakterystyka oraz dokonana analiza zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zadanie wykonujesz korzystając z
dostępnych w pracowni: kodeksu cywilnego, kodeksu handlowego, kodeksu pracy, dzienników urzędowych, wzorów pism, wzorów umów spedycyjnych. Do
dyspozycji masz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Sporządzone zadanie przekażesz w wersji elektronicznej i/lub drukowanej do oceny.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej
z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym
Środki dydaktyczne
Kodeks pracy, cywilny, handlowy, dzienniki urzędowe, wzory umów spedycyjnych, wzory umów handlowych, wzory pism urzędowych.
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy uczniów. Komputer z dostępem do Internetu, urządzenia biurowe, urządzenia multimedialne.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą będą aktywizujące metody kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń i tekstu przewodniego. Uczniowie będą otrzymywać zróżnicowane
pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności analizy zgodności wykonywanych czynności eksploatacyjnych środków transportu z obowiązującymi przepisami.

Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: praca w grupie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie porównania wykonanego zadania z otrzymanym wzorcem i w procesie samooceny
prawidłowości wykonania 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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2.2. 333106.M2.J2. Planowanie procesów transportowych
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

A

P

C

P

B

P

C

P

B

P

B

P

A

P

B

P

B

PP

D

P

C

PKZ(A.q.)(9)1. wskazać programy komputerowe wspomagające
wykonywanie zadań
PKZ(A.q.)(9)2. korzystać z programów komputerowych wspomagających
wykonywanie zadań
A.34.1(3)1.opisać systemy transportowe
A.34.1(3)2.scharakteryzować środki transportu dalekiego
A.34.1(3)3.sklasyfikować urządzenia transportu bliskiego stosowane w
portach i terminalach
A.34.1(3)4.sklasyfikaować urządzenia transportu bliskiego stosowane w
magazynach
A.34.1(3)5.rozróżnić urządzenia transportu bliskiego stosowane w
portach i terminalach ze względu na ich przeznaczenie
A.34.1(4)1.opisać zasady doboru środków transportu bliskiego
A.34.1(4)2.dobrać środki transportu bliskiego do realizacji określonego
zdania transportowego
A.34.1(4)3.planować systemy transportowe ładunków w portach i
terminalach
A.34.1(13)1.scharakteryzować środki transportu drogowego, kolejowego,
lotniczego i wodnego
A.34.1(13)2.określić budowę środków transportu oraz ich parametry
techniczno-eksploatacyjne
A.34.1(13)3.organizować obsługę samochodów, wagonów kolejowych,
statków morskich, żeglugi śródlądowej oraz statków powietrznych w
portach i terminalach

Materiał kształcenia

-

-

P

B
-

PP

D

-

Charakterystyka i klasyfikacja środków
transportu
Systemy transportowe
Zasady eksploatacji środków transportu
Zasady doboru środka transportu w zależności
od przewożonego ładunku oraz trasy przewozu
Klasyfikacja urządzeń transportu bliskiego
Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego
Zasady doboru urządzeń transportu bliskiego
Środki transportu drogowego, kolejowego ,
lotniczego i wodnego
Budowa środków transportu
Zasady eksploatacji środków transportu
Przepisy prawa dotyczące transportu
materiałów niebezpiecznych,
ponadgabarytowych i żywych zwierząt
Podatność transportowa ładunków
Zasady rozmieszczenia ładunków w środkach
transportu
Zasady zabezpieczenia ładunku przed
uszkodzeniem w czasie transportu
Przepisy prawa dotyczące magazynowania i
transportu towarów i ładunków
Przepisy prawa dotyczące przechowywania i
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A.34.1(13)4.dobrać urządzenie transportu bliskiego do przeładunku
towarów
A.34.1(13)5.organizować i dokonywać przeładunku towarów, w tym
niebezpiecznych, ponadgabarytowych i żywych zwierząt z
wykorzystaniem infrastruktury portów i terminali
A.34.1(14)1.określić podatność transportowa ładunku

P

A

PP

D

-

P

B

A.34.1(14)2.przygotować ładunek do przewozu

P

B

A.34.1(14)3.rozmieszczać ładunki w środkach transportu

P

B

P

B

PP

D

P

C

P

A

P

C

P

B

P

A

P

C

P

B

A.34.1(14)4.zabezpieczyć ładunki przed uszkodzeniem w czasie
transportu
A.34.1(14)5.organizować przewóz towarów transportem morskim,
kolejowym, drogowym, wodnym śródlądowym, lotniczym oraz
multimodalnym
A.34.1(14)6.sporządzi plany ładunkowe środka transportu dalekiego
A.34.1(15)1.wskazać przepisy prawa dotyczące magazynowania i
transportu towarów i ładunków
A.34.1(15)2.scharakteryzować przepisy prawa dotyczące
przechowywania i składowania towarów
A.34.1(15)3.określić zasady dochodzenia roszczeń
A.34.2(2)1.wskazać przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności
materialnej, osobistej i wspólnej za powierzone mienie
A.34.2(2)2.scharakteryzować odpowiedzialność materialną za
powierzone mienie
A.34.2(2)3.okreslić rodzaje szkód ładunkowych

składowania towarów
Przepisy określające odpowiedzialność
materialną, osobistą i wspólną za powierzone
mienie
Automatyczna identyfikacja danych

Planowane zadania
Otrzymałeś zlecenie zaplanowania przewozu z Lublina do Oslo 10 kontenerów zawierających wyroby rękodzieła ludowego wykonane z gliny. Wykonując zadanie
skorzystaj z Internetu w celu doboru środka transportu, zaplanuj prace związane z organizacją transportu. Zadanie wykonujesz w grupie 5-osobowej korzystając
z dostępnych w pracowni programów komputerowych , wzorów pism, dokumentów . Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe. Sporządzony projekt
będziesz prezentować na forum grupy (15 minut), oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny.
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Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia powinny odbywać się w pracowni eksploatacji środków transportu bliskiego. W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się
znajdować: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem
multimedialnym
Środki dydaktyczne
Modele środków transportowych i urządzeń spedycyjnych, mapy geograficzne, mapy sieci komunikacyjnych, programy do optymalizacji tras przewozu ładunku.
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy uczniów. Komputer z dostępem do Internetu.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą będą ćwiczenia. Uczniowie będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności prowadzących do doboru
odpowiednich środków transportu, zaplanowania przewozu. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem z objaśnieniem.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: praca w grupie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji oraz sporządzonego porównania. W ocenie należy uwzględnić następujące
kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (dobór środka transportu, zabezpieczenie ładunku, dobór trasy), 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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3.

333106.M3. Organizowanie procesu magazynowego
3.1. 333106.M3.J1.Projektowanie zadań magazynowych
3.2. 333106.M3.J2.Monitorowanie procesów magazynowych

3.1. 333106.M3.J1.Pojektowanie zdań magazynowych
Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

PKZ(A.q)(5) 1.określa towary i ładunki

P

B

PKZ(A.q)(5)2.opisać właściwości towarów i ładunków

P

B

PKZ(A.q)(5)3.dobrać zasady przechowywania towarów i ładunków
PKZ(A.q)(5)4.scharakteryzować podatność towarów i ładunków na różne
czynniki
A.34.1(5)1.wymienić rodzaje opakowań

P

B

P

C

P

A

A.34.1(5)2.scharakteryzować rodzaje opakowań.

P

C

A.34.1(5)3.przedstawić rodzaje opakowań transportowych

P

B

A.34.1(5)4.scharakteryzować rodzaje kontenerów

P

C

A.34.1(6)1.dobrać opakowanie zgodnie z funkcją i przeznaczeniem

P

B

P

C

P

C

P

B

PP

D

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

A.34.1(6)2.stosować zasady racjonalnej gospodarki opakowaniami,
kontenerami
A.34.1(8)1.stosować przepisy dotyczące magazynowania materiałów
niebezpiecznych
A.34.1(8)2.określić ładunki ponadgabarytowe
A.34.1(8)3.analizować przepisy dotyczące przemieszczania zwierząt i ich
magazynowania

Materiał kształcenia

-

-

Klasyfikacja towarów i ładunków
Właściwości towarów i ładunków
Wpływ wybranych czynników zewnętrznych na
towary i ładunki
Podatność transportowa
Opakowania transportowe
Rodzaje i funkcje opakowań
Klasyfikacja kontenerów
Zasady racjonalnej gospodarki opakowaniami,
kontenerami
Przepisy dotyczące magazynowania materiałów
niebezpiecznych, żywych zwierząt oraz
ładunków ponadnormatywnych
Oznakowanie materiałów niebezpiecznych
Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych
Dobór właściwego środka transportu
Zasady postępowania z różnymi rodzajami
towarów i ładunków podczas prac
manipulacyjnych
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A.34.1(9)1.okreslić zasady transportu ładunku różnymi środkami
transportu
A.34.1(9)2.scharakteryzować ładunki transportowane różnymi środkami
transportu
A.34.1(9)3. scharakteryzować technologie załadunkowe i wyładunkowe
ładunków ponadgabarytowych
A.34.1(9)4.przedstawić czynności składające się na proces
magazynowania
A.34.1(10)1.rozróżnić rodzaje magazynów

P

B

P

C

P

C

P

B

P

A

P

B

P

B

P

B

P

C

P

C

P

B

A.34.2(5)2.stosować zasady zagospodarowania przestrzeni magazynowej

P

C

A.34.2(5)3.planować wykorzystanie przestrzeni magazynowej

PP

D

A.34.2(6)1.opisać metody inwentaryzacji

P

B

A.34.2(6)2.stosować zasady inwentaryzacji magazynów

P

C

A.34.2(6)3.analizować straty w procesach przemieszczania i
przechowywania towarów

PP

D

A.34.1(10)2.opisać wyposażenie magazynu
A.34.1(10)3.przedstawić zasady eksploatacji regałów niskiego i wysokiego
składowania
A.34.1(10)4.dobrać urządzenia transportowe obsługujące magazyny
A.34.1(12)1.scharakteryzować magazynowe systemy informatyczne
A.34.1(12)2.stosować urządzenia do automatycznej identyfikacji
ładunków
A.34.2(5)1.opisać moduły magazynowe

-

Operacje magazynowe
Podział przestrzeni magazynowej
Układ technologiczny magazynu
Rodzaje i budowa regałów
Urządzenia transportowe obsługujące magazyny
Magazynowe systemy informatyczne
Normy składowania
Metody inwentaryzacji

Planowane zadania
Otrzymałeś zlecenie dokonania oceny wyposażenia wybranego magazynu i zagospodarowania przestrzeni magazynowej. Wykonując zadanie skorzystaj z Internetu w celu
dokonania wyboru magazynu, zapoznania się z jego wyposażeniem, zagospodarowaniem przestrzeni magazynowej. Dokonaj obliczeń odpowiednich wskaźników. Zaproponuj
działania zmierzające do poprawy efektywności wykorzystania przestrzeni magazynowej. Zadanie wykonujesz w grupie 5-osobowej korzystając z dostępnych w pracowni
programów komputerowych , wzorów pism, dokumentów . Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe. Sporządzony projekt będziesz prezentować na forum grupy (15 minut),
oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny.
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Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia powinny odbywać się w pracowni gospodarki materiałowej. W pracowni powinny się znajdować: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej
z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po
jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, plansze, foliogramy, prezentacje, filmy dydaktyczne przedstawiające normy i standardy
przewożonych ładunków, przekroje środków transportu dalekiego, magazyny (w tym materiałów niebezpiecznych), urządzenia do składowania oraz pomocnicze urządzenia
magazynowe, wzory znakowania opakowań ładunków i urządzeń transportu, zasady ładowania i przewozu towarów, wzory dokumentów związanych z gospodarką magazynową,
jedno stanowisko komputerowe z przykładowym oprogramowaniem wspomagającym gospodarkę magazynową, stanowisko do kompletowania ładunków, modele, plansze
poglądowe, foliogramy statków i ich ładowni, opakowań (standardowych i niestandardowych), magazynów i ich wyposażenia, katalogi towarów i opakowań.
Środki dydaktyczne
Modele magazynów i regałów magazynowych, foliogramy plansze dotyczące operacji magazynowych, wzory oznakowania ładunków, filmy dydaktyczne dotyczące
magazynowania.
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy uczniów. Komputer z dostępem do Internetu.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą będą ćwiczenia. Uczniowie będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności prowadzących do oceny wyposażenie i
zagospodarowania wybranego magazynu, zaproponowania działań doskonalących.. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem z objaśnieniem.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: praca w grupie.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji o. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość
merytoryczna (dobór opakowani, dobór materiału z którego będzie wykonane opakowanie, wymiarowanie opakowań), zgodność z obowiązującymi przepisami
prawa dotyczącymi utylizacji opakowań. (układ, czytelność, czas), wydruk efektów pracy- 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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1.2. 333106.M3.J2.Monitorowanie procesów magazynowych
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

A

P

B

PP

D

P

A

P

C

P

B

-

P

B

-

P

C

P

B

-

P

A

-

P

B

BHP(3)1. rozpoznać prawa i obowiązki pracownika w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;

Materiał kształcenia

-

BHP (3)2. wyjaśnić obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy w magazynie;
BHP(3)3. opracować procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy w magazynie;
BHP(4)1. rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe w magazynie;

-

BHP(4)2. scharakteryzować sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i
życia w miejscu pracy ;
BHP(4)3. określić sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia związanych
z organizacją pracy magazynu;
BHP(5)1. opisać rodzaje czynników szkodliwych występujących w
środowisku pracy;
BHP(5)2. dokonać charakterystyki czynników szkodliwych występujących
w środowisku pracy;
BHP(5)3. określić sposoby zabezpieczania się przed czynnikami
szkodliwymi w pracy;
BHP(6)1. rozróżnić czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka
występujące w magazynie;
BHP(6)2. wyjaśnić działanie czynników szkodliwych w środowisku pracy
na organizm człowieka;
BHP(7)1. zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(7)2. dokonać analizy wszystkich zaprezentowanych zasad organizacji

-

P

C

P

B

-

Przepisy prawa regulujące prawa i obowiązki
pracownika i pracodawcy w zakresie BHP
Czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i
niebezpieczne, występujące w procesie pracy
Przepisy bhp i ochrony przeciwpożarowej
stosowane w procesach magazynowania,
transportu i gospodarki odpadami
Zasady kształtowania bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy
Zasady ochrony na stanowisku pracy
Zasady postępowania w razie wypadku, awarii
urządzenia lub pożaru
Organizacja pierwszej pomocy podczas wypadku
przy pracy w wypadku
Rodzaje dokumentacji technicznej w magazynie
Normalizacja w magazynowaniu
Przepisy prawa dotyczące składowania i
przechowywania towarów
Przepisy prawne dotyczące obsługi urządzeń
przeładunkowych i magazynowych w portach i
terminalach
Przepisy prawa dotyczące przewozu krajowego i
międzynarodowego różnymi gałęziami
transportu
Zasady dochodzenia roszczeń
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stanowiska pracy w magazynie;
BHP(7)3. ocenić zgodność zorganizowanego stanowiska pracy z
wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(7)4. przedstawić działania wpływające na poprawę warunków pracy
w magazynie;
BHP(10)1. powiadomić system pomocy medycznej w przypadku sytuacji
stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia przy wykonywaniu zadań
zawodowych;
BHP(10)2. zapobiegać zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu
wykonywania czynności zawodowych;
BHP(10)3. rozpoznać stany zagrożenia zdrowia i życia;

PP

D

-

P

B

-

P

A

-

P

B

P

A

P

C

-

BHP(10)4. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach
zagrożenia życia i zdrowia;
KPS(7) 1.przyjmować odpowiedzialność za powierzone informacje
zawodowe
KPS(7) 2.respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy
zawodowej
KPS(7) 3.okreslić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej

Tryb rozpatrywania reklamacji
Usługi w zakresie obsługi ładunków i towarów
Zasady sporządzania oferty handlowej
Prowadzenie negocjacji
Pojęcie i rodzaje kosztów
Wskaźnik kosztów w działalności magazynu
magazynowania
Programy wykorzystywane w pracach
przeładunkowo-magazynowych
Urządzenia służące do identyfikacji ładunków
Programy wykorzystywane w gospodarce
magazynowej

P
P
P

KPS(8) 2.przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania

P

KPS(8) 3.wyciągać wnioski z podejmowanych działań

P

OMZ(4) 1.monitorować jakość wykonywanych zadań

P

OMZ(5) 1.proponować zmiany w organizacji pracy mające na celu
poprawę wydajności i jakości pracy
OMZ(6) 1.słuchać argumentów i wyjaśnień współpracowników

P
P

OMZ(6) 2.argumentować swoje decyzje w rozmowie ze
współpracownikami
OMZ(6) 3.stosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych

P
P

A.34.3(1)1. wymienić rodzaje dokumentacji technicznej dotyczącej

P

A
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obsługi urządzeń przeładunkowych i magazynowych w portach i
terminalach;
A.34.3(1)2. wskazać normy i przepisy prawne dotyczące obsługi urządzeń
przeładunkowych i magazynowych w portach i terminalach;
A.34.3(1)3. analizować normy i przepisy prawne dotyczące obsługi
urządzeń przeładunkowych i magazynowych w portach i terminalach;
A.34.3(1)4. stosować dokumentację techniczną dotyczącą obsługi
urządzeń przeładunkowych i magazynowych w portach i terminalach;
A.34.3(1)5. stosować normy i przepisy prawne dotyczące obsługi
urządzeń przeładunkowych i magazynowych w portach i terminalach;
A.34.2(1)1.wskazać przepisy dotyczące magazynowania, przewozu i
bezpieczeństwa ładunków w portach i terminalach
A.34.2(1)2.scharakteryzować przepisy prawa dotyczące składowania i
przechowywania towarów
A.34.2(1)3.scharakteryzować przepisy prawa dotyczące przewozu
krajowego i międzynarodowego różnymi gałęziami transportu
A.34.2(3)1.opisać organizacje pracy w portach i terminalach

P

A

P

B

P

C

P

C

P

A

P

C

P

C

P

B

A.34.2(3)2.scharakteryzować zadania wykonywane przy obsłudze
ładunków
A.34.2(3)3.analizować usługi w portach i terminalach

P

C

PP

D

A.34.2(4)1.oszacować stopień uszkodzenia, ubytku ładunku

PP

D

A.34.2(4)2.okreslić zasady dochodzenia roszczeń

P

C

P

C

P

B

P

C

P

C

A.34.2(4)3.rozpotrzyc reklamacje zgodnie z trybem określonym w
umowie dotyczące obsługi ładunków lub osób w portach i terminalach
A.34.2(8)1. określić zakres oferowanych usług w zakresie obsługi
towarów i ładunków
A.34.2(8)2. przygotować ofertę handlową na wykonanie obsługi
ładunków i towarów
A.34.2(8)3.przeprowadzić negocjacje
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A.34.2(9)1.definiować pojęcie kosztów

P

A

A.34.2(9)2.określić rodzaje kosztów

P

B

P

B

P

B

A.34.2(9)3.rozliczyć usługi realizowane w porcie/terminalu w zakresie
przewozu ładunków, środków transportu
A.34.1(7)1.wykorzystać regały magazynowe niskiego i wysokiego
składowania
A.34.1(7)2.obliczyć powierzchnie magazynową

P

C

A.34.1(7)3.wykorzystać przestrzeń magazynową

P

B

A.34.2(7)1.obliczyc koszty eksploatacji wyposażenia magazynu

P

C

A.34.2(7)2.obliczyc koszty zatrudnienia pracowników magazynowych

P

C

A.34.2(7)3.obliczyć koszty magazynowania

P

C

P

A

P

C

PP

D

A.34.1(11)1.wskazać specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane w
pracach przeładunkowo-magazynowych
A.34.1(11)2.obsłużyć urządzenia służące do identyfikacji ładunków
A.34.1(11)3.stosować oprogramowanie wspomagające gospodarkę
magazynową
OMZ(4) 2.ocenić jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów

P

OMZ(5) 2.proponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę
wydajności i jakości pracy
KPS(8) 1.ocenić ryzyko podejmowanych działań

P
P

Planowane zadania
Otrzymałeś zlecenie analizy kosztów w wybranym magazynie .Wykonując zdanie uwzględnij rodzaje kosztów, zastosuj odpowiednie wskaźniki i dokonaj interpretacji wyników. Do
dyspozycji masz stanowisko komputerowe. Sporządzoną analizę 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 powinny odbywać się w pracowni gospodarki materiałowej. W pracowni powinny się znajdować: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej
z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po
jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, plansze, foliogramy, prezentacje, filmy dydaktyczne przedstawiające normy i standardy
przewożonych ładunków, przekroje środków transportu dalekiego, magazyny (w tym materiałów niebezpiecznych), urządzenia do składowania oraz pomocnicze urządzenia
magazynowe, wzory znakowania opakowań ładunków i urządzeń transportu, zasady ładowania i przewozu towarów, wzory dokumentów związanych z gospodarką magazynową,
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jedno stanowisko komputerowe z przykładowym oprogramowaniem wspomagającym gospodarkę magazynową, stanowisko do kompletowania ładunków, modele, plansze
poglądowe, foliogramy statków i ich ładowni, opakowań (standardowych i niestandardowych), magazynów i ich wyposażenia, katalogi towarów i opakowań;
Środki dydaktyczne
Oprogramowanie pozwalające stosować informatyczne sposoby liczenia mierników i wskaźników.
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy uczniów. Komputer z dostępem do Internetu.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą będą ćwiczenia. Uczniowie będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności prowadzących do dokonania poprawnych
obliczeń, dokonania interpretacji wyników. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem z objaśnieniem.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: praca w grupie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji przygotowanej analizy. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość
merytoryczna , 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.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

38

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru

4. 333106.M4 Posługiwanie się językiem obcym w eksploatacji portów i terminali
4.1. 333106.M4.J1.Posługiwanie się językiem angielskim w obsłudze podróżnych
4.2. 333106.M4.J2 Posługiwanie się językiem angielskim w organizacji magazynu i transportu
4.3. 333106.M4.J3 Posługiwanie się językiem obcym w obsłudze podróżnych
4.4. 333106. M4.J4 Posługiwanie się językiem obcym w organizacji magazynu i transportu
4.1. 333106.M4.J1.Posługiwanie się językiem angielskim w obsłudze podróżnych
Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

C



P

B



P

B

P

B

P

B

JOZ(2)3. wyszukać informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach;

P

A

JOZ(2)4. rozróżnić usłyszane komendy i polecenia;

P

A

PKZ (A.q)(8)1. sporządzić korespondencję służbową w języku angielskim;

P

C

PKZ (A.q)(8)2. obsłużyć podróżnych w portach i terminalach;

P

A

P

B

P

C

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

JOZ(1)1. porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując
słownictwo ogólne;
JOZ(1)2. posłużyć się językiem angielskim stosując wypowiedzi w
odniesieniu do teraźniejszości, przeszłości i przyszłości;
JOZ(1)3. udzielić ogólnej informacji o osobach, miejscach, przedmiotach;
JOZ(1)4. wyrazić opinię i postawę wobec rozmówcy i tematu rozmowy;
JOZ(2)1. zrozumieć intencję wypowiedzi osób posługujących się
zawodowo danym językiem;
JOZ(2)2. zinterpretować wypowiedzi w różnych warunkach odbioru;

PKZ (A.q)(8)3. udzielić informacji w języku angielskim o zadaniach i
realizowanych przez porty i terminale;
PKZ (A.q)(8)4. przygotować w języku angielskim dokumenty o charakterze

Materiał kształcenia





Słownictwo związane z wykonywaniem zadań
zawodowych, szczególnie dotyczące planowania
pracy.
Słownictwo z zakresu eksploatacji portów i
terminali.
Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z
rozmówcą.
Wyrażanie opinii i postaw wobec rozmówcy i
tematu rozmowy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

39

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru
informacyjnym,
PKZ (A.q)(8)5. przeprowadzić rozmowy dotyczące spraw zawodowych i
sytuacji z życia codziennego,

P

C

Planowane zadania
Otrzymałeś zadanie przeprowadzenia rozmowy handlowej z klientem języku angielskim. Zadanie wykonujesz w grupie 2 osobowej. Pracę poprzedza losowania poszczególnych ról
w rozmowie handlowej. Zadanie wykonujesz korzystając z dostępnych w pracowni: dwujęzycznych słowników. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z dostępem do
Internetu. Przygotowane zadanie zaprezentujesz oraz przekażesz w wersji napisanej i/lub drukowanej do oceny.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do
Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na
cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, plansze, foliogramy, prezentacje.
Środki dydaktyczne
Testy diagnostyczne. Zestaw ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych. Dwujęzyczne słowniki. Materiały do ćwiczeń w formie tekstowej i elektronicznej. Specjalistyczne materiały
audiowizualne o tematyce zawodowej. Filmy dydaktyczne w wersji obcojęzycznej dotyczące eksploatacji portów i terminali. Nagrania tekstów z zakresu języka obcego ogólnego,
technicznego i specjalistycznego. Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy uczniów. Komputer z dostępem do Internetu, urządzenia biurowe, urządzenia multimedialne.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą będą aktywizujące metody kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem dyskusji dydaktycznej, inscenizacji, odgrywania ról w różnych kontekstach
komunikacyjnych, symulacja różnych sytuacji, gier językowych.
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 porównania wykonanego zadania z otrzymanym wzorcem i w procesie samooceny prawidłowości
wykonania 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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4.2. 333106.M4.J2 Posługiwanie się językiem angielskim w organizacji magazynu i transportu

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

PP

D

P

C

PP

D

P

C

P

C

P

C

P

C

PP

D

PP

D

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

JOZ(3)1. przetłumaczyć na język angielski z zachowaniem podstawowych
zasad gramatyki i ortografii, teksty zawodowe napisane w języku polskim;
JOZ(3)2. porozumieć się pisemnie w zakresie wykonywanych zadań;
JOZ(3)3. wyciągnąć wnioski z informacji podanych w tekście;
JOZ(4)1. porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując
słownictwo zawodowe;
JOZ(4)2. posłużyć się słownictwem obcojęzycznym związanym z
prowadzeniem działalności gospodarczej;
JOZ(4)3. przekazać w języku angielskim informacje dotyczące
wykonywanych prac;
JOZ(5)1.skorzystać z obcojęzycznych zasobów Internetu związanych z
tematyką zawodową;
JOZ(5)2. dokonać analizy informacji zawartych na ładunkach w języku
angielskim;
JOZ(5)3. dokonać analizy informacji zawartych w obcojęzycznej
literaturze i prasie z zakresu eksploatacji portów i terminali;
A.33.2(8)1. skorzystać z katalogów, ofert, map oraz literatury zawodowej
i informacji zamieszczonych w Internecie w języku angielskim;
A.33.2(8)2. przygotować dokumenty o charakterze rozliczeniowym;
A.33.2(8)3. zaplanować działania związane z magazynowaniem,
manipulacją oraz organizacją transportu wewnętrznego,
A.33.2(8)4. opisać urządzenia transportu bliskiego w języku angielskim;
A.33.2(8)5. posłużyć się dokumentacją techniczną w języku angielskim z
zakresu eksploatacji urządzeń transportu bliskiego;

Materiał kształcenia

 Komendy i polecenia o charakterze zawodowym.
 Słownictwo techniczne przedmiotów.
 Terminologia dotycząca eksploatacji portów i
terminali podczas sporządzania dokumentów i
wypełniania druków.
 Słownictwo dotyczące treści ofert, reklamacji,
umów.
- Korespondencja zawodowa.
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A.33.2(8)6. opisać czynności związane z obsługą ładunków w portach i
terminalach,
A.33.2(8)7. przygotować dokumenty magazynowe i transportowe;

P

C

P

C

A.33.2(8)8. prowadzić korespondencję handlową;

P

C

A.33.2(8)9. przygotować ofertę dla klienta na usługi realizowane w
portach i terminalach;

P

C

Planowane zadania
Otrzymałeś zadanie sporządzenia oferty usługi portów i terminali w języku angielskim.. Zadanie wykonujesz w grupie 2 osobowej. Pracę poprzedza losowania poszczególnych
szczegółowych ofert usług spedycyjnych. Zadanie wykonujesz korzystając z dostępnych w pracowni: dwujęzycznych słowników. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z
dostępem do Internetu. Przygotowane zadanie zaprezentujesz oraz przekażesz w wersji napisanej i/lub drukowanej do oceny.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do
Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na
cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, plansze, foliogramy, prezentacje.
Środki dydaktyczne
Testy diagnostyczne. Zestaw ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych. Dwujęzyczne słowniki. Materiały do ćwiczeń w formie tekstowej i elektronicznej. Specjalistyczne materiały
audiowizualne o tematyce zawodowej. Filmy dydaktyczne w wersji obcojęzycznej dotyczące eksploatacji portów i terminali. Nagrania tekstów z zakresu języka obcego ogólnego,
technicznego i specjalistycznego. Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy uczniów. Komputer z dostępem do Internetu, urządzenia biurowe, urządzenia multimedialne.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą będą aktywizujące metody kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem dyskusji dydaktycznej, inscenizacji, odgrywania ról w różnych kontekstach
komunikacyjnych, symulacja różnych sytuacji, gier językowych.
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 porównania wykonanego zadania z otrzymanym wzorcem i w procesie samooceny prawidłowości
wykonania 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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4.3. 333106. M4.J3 Posługiwanie się językiem obcym w obsłudze podróżnych
Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

C



P

B



P

B

P

B

P

B

JOZ(2)3. wyszukać informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach;

P

A

JOZ(2)4. rozróżnić usłyszane komendy i polecenia;

P

A

PKZ (A.q)(8)1. sporządzić korespondencję służbową w języku obcym;

P

C

PKZ (A.q)(8)2. obsłużyć podróżnych w portach i terminalach;

P

A

P

B

P

C

P

C

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

JOZ(1)1. porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując
słownictwo ogólne;
JOZ(1)2. posłużyć się językiem obcym stosując wypowiedzi w odniesieniu
do teraźniejszości, przeszłości i przyszłości;
JOZ(1)3. udzielić ogólnej informacji o osobach, miejscach, przedmiotach;
JOZ(1)4. wyrazić opinię i postawę wobec rozmówcy i tematu rozmowy;
JOZ(2)1. zrozumieć intencję wypowiedzi osób posługujących się
zawodowo danym językiem;
JOZ(2)2. zinterpretować wypowiedzi w różnych warunkach odbioru;

PKZ (A.q)(8)3. udzielić informacji w języku obcym o zadaniach i
realizowanych przez porty i terminale;
PKZ (A.q)(8)4. przygotować w języku obcym dokumenty o charakterze
informacyjnym,
PKZ (A.q)(8)5. przeprowadzić rozmowy dotyczące spraw zawodowych i
sytuacji z życia codziennego,

Materiał kształcenia



-

Słownictwo związane z wykonywaniem zadań
zawodowych, szczególnie dotyczące planowania
pracy.
Słownictwo z zakresu eksploatacji portów i
terminali.
Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z
rozmówcą.
Wyrażanie opinii i postaw wobec rozmówcy i
tematu rozmowy

Planowane zadania
Otrzymałeś zadanie przeprowadzenia rozmowy handlowej z klientem języku obcym. Zadanie wykonujesz w grupie 2 osobowej. Pracę poprzedza losowania poszczególnych ról w
rozmowie handlowej. Zadanie wykonujesz korzystając z dostępnych w pracowni: dwujęzycznych słowników. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z dostępem do
Internetu. Przygotowane zadanie zaprezentujesz oraz przekażesz w wersji napisanej i/lub drukowanej do oceny.
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Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do
Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na
cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, plansze, foliogramy, prezentacje
Środki dydaktyczne
Testy diagnostyczne. Zestaw ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych. Dwujęzyczne słowniki. Materiały do ćwiczeń w formie tekstowej i elektronicznej. Specjalistyczne materiały
audiowizualne o tematyce zawodowej. Filmy dydaktyczne w wersji obcojęzycznej dotyczące eksploatacji portów i terminali. Nagrania tekstów z zakresu języka obcego ogólnego,
technicznego i specjalistycznego. Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy uczniów. Komputer z dostępem do Internetu, urządzenia biurowe, urządzenia multimedialne.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą będą aktywizujące metody kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem dyskusji dydaktycznej, inscenizacji, odgrywania ról w różnych kontekstach
komunikacyjnych, symulacja różnych sytuacji, gier językowych.
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 porównania wykonanego zadania z otrzymanym wzorcem i w procesie samooceny prawidłowości
wykonania 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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4.4. 333106.M4.J4 Posługiwanie się językiem obcym w organizacji magazynu i transportu

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

PP

D

P

C

PP

D

P

C

P

C

P

C

P

C

PP

D

PP

D

P

C

P

C

P

C

P

C

JOZ(3)1. przetłumaczyć na język obcy z zachowaniem podstawowych
zasad gramatyki i ortografii, teksty zawodowe napisane w języku polskim;
JOZ(3)2. porozumieć się pisemnie w zakresie wykonywanych zadań;
JOZ(3)3. wyciągnąć wnioski z informacji podanych w tekście;
JOZ(4)1. porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując
słownictwo zawodowe;
JOZ(4)2. posłużyć się słownictwem obcojęzycznym związanym z
prowadzeniem działalności gospodarczej;
JOZ(4)3. przekazać w języku obcym informacje dotyczące
wykonywanych prac;
JOZ(5)1.korzystać z obcojęzycznych zasobów Internetu związanych z
tematyką zawodową;
JOZ(5)2.dokonać analizy informacji zawartych na ładunkach w języku
obcym;
JOZ(5)3. dokonać analizy informacji zawartych w obcojęzycznej
literaturze i prasie z zakresu eksploatacji portów i terminali;
A.33.2(8)1. korzystać z katalogów, ofert, map oraz literatury zawodowej i
informacji zamieszczonych w Internecie w języku obcym;
A.33.2(8)2. przygotować dokumenty o charakterze rozliczeniowym;
A.33.2(8)3. planować działania związane z magazynowaniem,
manipulacją oraz organizacją transportu wewnętrznego,
A.33.2(8)4. opisać urządzenia transportu bliskiego w języku obcym;

Materiał kształcenia

 Komendy i polecenia o charakterze zawodowym.
 Słownictwo techniczne przedmiotów.
 Terminologia dotycząca eksploatacji portów i
terminali podczas sporządzania dokumentów i
wypełniania druków.
 Słownictwo dotyczące treści ofert, reklamacji,
umów.
- Korespondencja zawodowa.
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A.33.2(8)5. posłużyć się dokumentacją techniczną w języku obcym z
zakresu eksploatacji urządzeń transportu bliskiego;
A.33.2(8)6. opisać czynności związane z obsługą ładunków w portach i
terminalach,
A.33.2(8)7. przygotować dokumenty magazynowe i transportowe;

P

C

P

C

P

C

A.33.2(8)8. prowadzić korespondencję handlową;

P

C

A.33.2(8)9. przygotować ofertę dla klienta na usługi realizowane w
portach i terminalach;

P

C

Planowane zadania
Otrzymałeś zadanie sporządzenia oferty usługi portów i terminali w języku obcym. Zadanie wykonujesz w grupie 2 osobowej. Pracę poprzedza losowania poszczególnych
szczegółowych ofert usług spedycyjnych. Zadanie wykonujesz korzystając z dostępnych w pracowni: dwujęzycznych słowników. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z
dostępem do Internetu. Przygotowane zadanie zaprezentujesz oraz przekażesz w wersji napisanej i/lub drukowanej do oceny.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do
Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na
cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, plansze, foliogramy, prezentacje.
Środki dydaktyczne
Testy diagnostyczne. Zestaw ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych. Dwujęzyczne słowniki. Materiały do ćwiczeń w formie tekstowej i elektronicznej. Specjalistyczne materiały
audiowizualne o tematyce zawodowej. Filmy dydaktyczne w wersji obcojęzycznej dotyczące eksploatacji portów i terminali. Nagrania tekstów z zakresu języka obcego ogólnego,
technicznego i specjalistycznego. Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy uczniów. Komputer z dostępem do Internetu, urządzenia biurowe, urządzenia multimedialne.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą będą aktywizujące metody kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem dyskusji dydaktycznej, inscenizacji, odgrywania ról w różnych kontekstach
komunikacyjnych, symulacja różnych sytuacji, gier językowych.
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 porównania wykonanego zadania z otrzymanym wzorcem i w procesie samooceny prawidłowości
wykonania 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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5. Praktyki zawodowe
5.1 Organizacja portów i terminali
5.2 Oferty usług portów i terminali
5.3 Organizacja procesów transportowych i magazynowych w portach i terminalach

Kategoria taksonomiczna

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

5.1 Organizowanie portów i terminali
Uszczegółowione efekty kształcenia

Materiał nauczania

PKZ(A.q)(4)3.analizować usługi w portach i terminalach

PP

D



A.34.1(1)1.wymienić elementy infrastruktury portów i terminali

P

A

A.34.1(1)2.dobrać elementy infrastruktury do rodzaju portu i terminalu

P

A

P

B






P

B

P

C

P

B

A.34.1(1)3.określić rolę infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania
dróg i ciągów transportowych
A.34.1(2)1.opisać wyposażenie portów i terminali
A.34.1(2)2.scharakteryzować wyposażenie portów i terminali w
zależności od rodzaju, typu portu i terminalu
A.34.2(3)1.opisać organizacje pracy w portach i terminalach





Struktura organizacyjna i regulamin organizacyjny
portów i terminali.
Regulamin pracy w portach i terminalach.
Zadania strategiczne portów i terminali.
Obieg dokumentów w portach i terminalach.
Zakres czynności pracowników w portach i
terminalach.
Wyposażenie portów i terminali.
Przepisy o dyscyplinie pracy.
Warsztat pracy pracowników zatrudnionych w
portach i terminalach.

Planowane zadania
Otrzymałeś zlecenie uczestniczenia w obsłudze stanowisk w portach i terminalach, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych czynności przy prowadzeniu działalności portów i
terminali.
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Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Kształcenie praktyczne może być realizowane w: pracowniach szkolnych, centrach logistyczno-dystrybucyjnych, agencjach obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych, terminalach
osobowych i towarowych, lotniczych, kolejowych, samochodowych, portach morskich, śródlądowych i przystaniach promowych oraz przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych
na terenie wolnych obszarów celnych.
Środki dydaktyczne
Rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu technik eksploatacji portów i terminali.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą będą ćwiczenia. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem z objaśnieniem.
Praktyki zawodowe powinny odbywać się w dni robocze, poza porą nocną. W okresie praktyk zawodowych uczeń podlega obowiązkom wynikającym z regulaminu szkolnego, a ponadto
ma obowiązek zastosować się do zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie, w którym odbywa praktyki zawodowe.
Przedsiębiorstwo w którym odbywa się praktyki zawodowe, należy zaopatrzyć w program praktyk. Program praktyk zawodowych można traktować w sposób elastyczny. Ze względów
organizacyjnych dopuszcza się pewne modyfikacje i odstępstwa od jego realizacji, w zależności od specyfiki zakładu pracy. W czasie praktyk zawodowych uczeń ma obowiązek prowadzić
dziennik praktyk zawodowych. Uczniowie powinni uczestniczyć w procesie pracy oraz w różnorodnych formach szkolenia organizowanych przez opiekuna praktyk, takich jak: pokazy,
instruktaże, obserwacje pracy specjalistów oraz spotkania i zajęcia szkoleniowe.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 5 osób, lub nawet mniejszych (do 1osobowych) jeżeli wymaga tego specyfika przedsiębiorstwa.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Ocenianie umiejętności opanowanych podczas praktyk zawodowych dokonuje opiekun praktyk na podstawie obserwacji wykonywanych przez ucznia zadań oraz sposobu prowadzenia
dziennika praktyk zawodowych.
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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Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Kategoria
taksonomiczna

Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom wymagań
programowych (P lub
PP)

5.2 Sporządzanie oferty usług portów i terminali

Materiał nauczania

A.33.1(1)1. analizować potrzeby klientów

PP

D



A.33.1(1)2. prezentować klientom oferowane usługi;

P

B



A.33.1(1)3. obsłużyć klientów zgodnie z przyjętymi zasadami

P

A

A.33.1(1)4. rozpatrzyć reklamacji klienta po wykonaniu konkretnej usługi;

PP

D

A.33.1(4)4. opracować ofertę usług dla podróżnych;

P

C

A.33.1(4)5. zapoznać podróżnych z ofertą usług;

P

B

A.33.1(4)6. ustalać zakresy odpowiedzialności i obowiązków stron
podczas realizacji usług w portach i terminalach,
A.33.1(6)1. sporządzić dokumenty dotyczące usług zgodnie z
obowiązującymi zasadami
A.33.1(6)2. prowadzić dokumentację usług w portach i terminalach,

PP

D

P

B

P

C

A.33.2(6)1. wymienić zasady obsługi związanej z przewozem osób
chorych, niepełnosprawnych i wymagających szczególnej troski;
A.33.2(6)2. sporządzić regulamin dotyczący obsługi związanej z
przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających
szczególnej troski;
A.33.2(6)3. stosować zasady obsługi związanej z przewozem osób
chorych, niepełnosprawnych i wymagających szczególnej troski;

P

A

P

B

P

C









Struktura organizacyjna i regulamin organizacyjny
portów i terminali.
Regulamin pracy w portach i terminalach związany
z obsługą podróżnych.
Obieg dokumentów w portach i terminalach.
Zakres czynności pracowników w portach i
terminalach.
Zasady obsługi podróżnych.
Zasady opracowania ofert.
Przepisy o dyscyplinie pracy.
Warsztat pracy pracowników zatrudnionych w
portach i terminalach.
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Planowane zadania
Otrzymałeś zlecenie uczestniczenia w obsłudze podróżnych i przygotowaniu oferty portów i terminali, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi procesów transportowych.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Kształcenie praktyczne może być realizowane w: pracowniach szkolnych, centrach logistyczno-dystrybucyjnych, agencjach obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych, terminalach
osobowych i towarowych, lotniczych, kolejowych, samochodowych, portach morskich, śródlądowych i przystaniach promowych oraz przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych
na terenie wolnych obszarów celnych.
Środki dydaktyczne
Rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu technik eksploatacji portów i terminali.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą będą ćwiczenia. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem z objaśnieniem.
Praktyki zawodowe powinny odbywać się w dni robocze, poza porą nocną. W okresie praktyk zawodowych uczeń podlega obowiązkom wynikającym z regulaminu szkolnego, a ponadto
ma obowiązek zastosować się do zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie, w którym odbywa praktyki zawodowe.
Przedsiębiorstwo w którym odbywa się praktyki zawodowe, należy zaopatrzyć w program praktyk. Program praktyk zawodowych można traktować w sposób elastyczny. Ze względów
organizacyjnych dopuszcza się pewne modyfikacje i odstępstwa od jego realizacji, w zależności od specyfiki zakładu pracy. W czasie praktyk zawodowych uczeń ma obowiązek prowadzić
dziennik praktyk zawodowych. Uczniowie powinni uczestniczyć w procesie pracy oraz w różnorodnych formach szkolenia organizowanych przez opiekuna praktyk, takich jak: pokazy,
instruktaże, obserwacje pracy specjalistów oraz spotkania i zajęcia szkoleniowe.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 5 osób, lub nawet mniejszych (do 1osobowych) jeżeli wymaga tego specyfika przedsiębiorstwa.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Ocenianie umiejętności opanowanych podczas praktyk zawodowych dokonuje opiekun praktyk na podstawie obserwacji wykonywanych przez ucznia zadań oraz sposobu prowadzenia
dziennika praktyk zawodowych.
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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A.34.1(9)1.okreslić zasady transportu ładunku różnymi środkami
transportu
A.34.1(9)2.scharakteryzować ładunki transportowane różnymi środkami
transportu
A.34.1(9)4.przedstawić czynności składające się na proces
magazynowania
A.34.1(10)1.rozróżnić rodzaje magazynów

Kategoria taksonomiczna

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

5.3 Organizowanie procesów transportowych i magazynowych w portach i terminalach
Uszczegółowione efekty kształcenia

Materiał nauczania



P

B

P

C

P

B

P

A



A.34.1(10)2.opisać wyposażenie magazynu

P

B



A.34.1(10)4.dobrać urządzenia transportowe obsługujące magazyny

P

B

A.34.1(12)1.scharakteryzować magazynowe systemy informatyczne

P

C

P

C

P

B

A.34.2(6)2.stosować zasady inwentaryzacji magazynów

P

C

A.34.1(3)1.opisać systemy transportowe

P

B

A.34.1(3)2.scharakteryzować środki transportu dalekiego
A.34.1(3)3.sklasyfikować urządzenia transportu bliskiego stosowane w
portach i terminalach

P

C

P

B

A.34.1(12)2.stosować urządzenia do automatycznej identyfikacji
ładunków
A.34.2(6)1.opisać metody inwentaryzacji





Struktura organizacyjna i regulamin organizacyjny
magazynów w portach i terminalach.
Regulamin pracy magazynów w portach i
terminalach..
Zadania magazynów w portach i terminalach.
Rodzaje wyposażenia i urządzeń transportowych i
magazynowych w portach i terminalach.
Zasady inwentaryzacji.
Warsztat pracy.
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A.34.1(3)5.rozróżnić urządzenia transportu bliskiego stosowane w
portach i terminalach ze względu na ich przeznaczenie
A.34.1(4)1.opisać zasady doboru środków transportu bliskiego
A.34.1(4)2.dobrać środki transportu bliskiego do realizacji określonego
zdania transportowego
A.34.1(4)3.planować systemy transportowe ładunków w portach i
terminalach

P

A

P

B

P

B

PP

D

Planowane zadania
Otrzymałeś zlecenie uczestniczenia w obsłudze stanowisk związanych z transportem i magazynem, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi klientów i kontrahentów w portach i
terminalach.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Kształcenie praktyczne może być realizowane w: pracowniach szkolnych, centrach logistyczno-dystrybucyjnych, agencjach obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych, terminalach
osobowych i towarowych, lotniczych, kolejowych, samochodowych, portach morskich, śródlądowych i przystaniach promowych oraz przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych
na terenie wolnych obszarów celnych.
Środki dydaktyczne
Rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu technik eksploatacji portów i terminali.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą będą ćwiczenia. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem z objaśnieniem.
Praktyki zawodowe powinny odbywać się w dni robocze, poza porą nocną. W okresie praktyk zawodowych uczeń podlega obowiązkom wynikającym z regulaminu szkolnego, a ponadto
ma obowiązek zastosować się do zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie, w którym odbywa praktyki zawodowe.
Przedsiębiorstwo w którym odbywa się praktyki zawodowe, należy zaopatrzyć w program praktyk. Program praktyk zawodowych można traktować w sposób elastyczny. Ze względów
organizacyjnych dopuszcza się pewne modyfikacje i odstępstwa od jego realizacji, w zależności od specyfiki zakładu pracy. W czasie praktyk zawodowych uczeń ma obowiązek prowadzić
dziennik praktyk zawodowych. Uczniowie powinni uczestniczyć w procesie pracy oraz w różnorodnych formach szkolenia organizowanych przez opiekuna praktyk, takich jak: pokazy,
instruktaże, obserwacje pracy specjalistów oraz spotkania i zajęcia szkoleniowe.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 5 osób, lub nawet mniejszych (do 1osobowych) jeżeli wymaga tego specyfika przedsiębiorstwa.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Ocenianie umiejętności opanowanych podczas praktyk zawodowych dokonuje opiekun praktyk na podstawie obserwacji wykonywanych przez ucznia zadań oraz sposobu prowadzenia
dziennika praktyk zawodowych.
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 EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE
PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH (tabela 1)
Załącznik 2.POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA (tabela 2)
Załącznik 3.USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA (tabela 4)
Załącznik 1.
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ
KSZTAŁCENIA W ZAWODACH(tabela 1)

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;
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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;
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) w przypadku zawodów nauczanych na poziomie technika
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, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
PKZ(A.q)(1) rozróżnia rodzaje portów i terminali;
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PKZ(A.q)(2) rozróżnia elementy infrastruktury portów i terminali;
PKZ(A.q)(3) charakteryzuje systemy zarządzania portami i terminalami;
PKZ(A.q)(4) charakteryzuje rodzaje usług w portach i terminalach;
PKZ(A.q)(5) określa właściwości towarów i ładunków;
PKZ(A.q)(6) posługuje się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej;
PKZ(A.q)(7) korzysta z planów, map i danych statystycznych;
PKZ(A.q)(8) posługuje się dwoma językami obcymi, w tym językiem angielskim, w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;
PKZ(A.q)(9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie
A.33.1(1) określa oczekiwania klientów;
A.33.1(2) korzysta z map, przewodników, ofert biur podróży, informatorów;
A.33.1(3) wykorzystuje technologie informatyczne w procesie planowania, organizacji oraz eksploatacji portów i terminali;
A.33.1(4) przygotowuje oferty usług dla podróżnych;
A.33.1(5) planuje obsługę podróżnych w terminalach pasażerskich;
A.33.1(6) sporządza dokumentację związaną z planowaniem obsługi podróżnych;
A.33.1(7) przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące transportu;
A.33.1(8) przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące obsługi podróżnych.
A.33.2(1) przygotowuje materiały informacyjne dla podróżnych;
A.33.2(2) udziela informacji podróżnym w terminalach pasażerskich;
A.33.2(3) sporządza dokumentację związaną z obsługą podróżnych;
A.33.2(4) sprawdza dokumenty podróżnych wymagane w terminalach pasażerskich;
A.33.2(5) obsługuje pasażerów zgodnie z obowiązującymi procedurami, także w sytuacjach kryzysowych;
A.33.2(6) podejmuje działania związane z przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki;
A.33.2(7) obsługuje urządzenia do kontroli osób i bagażu w portach lotniczych;
A.33.2(8) posługuje się dwoma językami obcymi, w tym językiem angielskim, w zakresie niezbędnym do obsługi podróżnych.
A.34.1(1) określa elementy infrastruktury portów i terminali;
A.34.1(2) określa wyposażenie portów i terminali;
A.34.1(3) rozróżnia środki transportu bliskiego i transportu dalekiego oraz określa ich przeznaczenie;
A.34.1(4) dobiera środki transportu bliskiego do przeładunku towarów;
A.34.1(5) rozróżnia rodzaje opakowań;
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A.34.1(6) prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami i kontenerami;
A.34.1(7) oblicza wielkość powierzchni magazynowej oraz określa miejsca składowania towarów;
A.34.1(8) planuje prace związane z przeładunkiem i magazynowaniem towarów, w tym towarów niebezpiecznych, ponadnormatywnych, i żywych zwierząt;
A.34.1(9) wykonuje czynności związane z magazynowaniem i przeładunkiem towarów;
A.34.1(10) obsługuje regały magazynowe niskiego i wysokiego składowania;
A.34.1(11) korzysta z oprogramowania specjalistycznego w pracach przeładunkowo- -magazynowych;
A.34.1(12) obsługuje automatyczne systemy składowania i określania towarów;
A.34.1(13) organizuje obsługę środków transportu dalekiego w zakresie prac przeładunkowych;
A.34.1(14) planuje rozmieszczenie ładunków w środkach transportu dalekiego;
A.34.1(15) przestrzega przepisów prawa dotyczących magazynowania i transportu towarów i ładunków.
A.34.2(1) przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące magazynowania, przewozu i bezpieczeństwa ładunków w portach i terminalach;
A.34.2(2) określa odpowiedzialność materialną, osobistą i wspólną za powierzone mienie;
A.34.2(3) udziela klientom informacji na temat usług świadczonych w portach i terminalach;
A.34.2(4) przestrzega zasad rozpatrywania reklamacji dotyczących obsługi ładunków w portach i terminalach;
A.34.2(5) oblicza zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową;
A.34.2(6) przeprowadza inwentaryzację magazynów;
A.34.2(7) oblicza koszty przeładunku i operacji magazynowych;
A.34.2(8) sporządza ofertę handlową na wykonanie obsługi towarów i ładunków;
A.34.2(9) przygotowuje rozliczenia kosztów przeładunku, korzystania z infrastruktury portów i terminali oraz usług dodatkowych.
A.34.3(1) posługuje się dokumentacją techniczną, przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące obsługi urządzeń przeładunkowych i magazynowych
w portach i terminalach;
A.34.3(2) charakteryzuje zadania związane z eksploatacją portów i terminali;
A.34.3(3) ocenia stan techniczny urządzeń portowych i terminalowych oraz środków transportu bliskiego;
A.34.3(4) rozróżnia metody napraw i regeneracji środków transportu bliskiego;
A.34.3(5) przeprowadza przeglądy okresowe, badania diagnostyczne i naprawy urządzeń transportu bliskiego;
A.34.3(6) organizuje obsługę techniczną środków transportu bliskiego w portach i terminalach;
A.34.3(7) posługuje się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej podczas obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach.
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Załącznik 2.
POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA (tabela 2)

I

II

x x x x

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

x x x x
BHP

BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową,
ochroną środowiska i ergonomią;

x x x x

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

x x x x
x x x x
PDG

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
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IV

5

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

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

III

Liczba godzin przeznaczona na
realizację efektów kształcenia

klasa

semestr I
semestr II
semestr I
semestr II
semestr I
semestr II
semestr I
semestr II

Uczeń:

Efekty wspólne dla wszystkich
zawodów / wspólne dla zawodów
w ramach obszaru A / kwalifikacje

Efekty kształcenia
/umiejętności, wiedza oraz kompetencje personalne i społeczne/

M1.J1. Planowanie pracy portów i terminali

M1. Prowadzenie obsługi podróżnych w portach i
terminalach

Nazwa
zajęć edukacyjnych

Tabela efektów kształcenia
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x x x x
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PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

x x x x

PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

x x x x

PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

x x x x

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

x x x x

PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności
gospodarczej;

x x x x

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

x x x x

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

x x x x

PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.
PKZ(A.q)(1) rozróżnia rodzaje portów i terminali;

x x x x
x x x x

PKZ(A.q)(2) rozróżnia elementy infrastruktury portów i terminali;

PKZ(A.q)(4) charakteryzuje rodzaje usług w portach i terminalach;

PKZ(A.q)

PKZ(A.q)(3) charakteryzuje systemy zarządzania portami i terminalami;

x x x x
x x x x
x x x x
x x x x

PKZ(A.q)(7) korzysta z planów, map i danych statystycznych;

x x x x

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

x x x x

KPS

PKZ(A.q)(6) posługuje się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej;

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

x x x x
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20
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OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

x x x x
OMZ

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

x x x x
x x x x
Łączna liczba godzin

PDG

5
x x x x

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

x x x x

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

x x x x

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

x x x x
KPS

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

KPS(4) jest otwarty na zmiany;

x x x x
x x x x

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

x x x x

KPS(10) współpracuje w zespole.

x x x x

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

x x x x
OMZ

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
A.33.1(5) planuje obsługę podróżnych w terminalach pasażerskich;

x x x x
x x x x
x x x x

A.33.2(6) podejmuje działania związane z przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i
wymagających szczególnej opieki;
A.33.2(1) przygotowuje materiały informacyjne dla podróżnych;

x x x x
x x x x

A.33.2(2) udziela informacji podróżnym w terminalach pasażerskich;

x x x x

A.33.2(5) obsługuje pasażerów zgodnie z obowiązującymi procedurami, także w sytuacjach
kryzysowych;

x x x x
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80

x x x x

A.33.

M1.J2.Obsługiwanie podróżnych w portach i terminalach

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

150

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru
A.33.2(7) obsługuje urządzenia do kontroli osób i bagażu w portach lotniczych;

x x x x

A.33.1(2) korzysta z map, przewodników, ofert biur podróży, informatorów;

x x x x

A.33.1(3) wykorzystuje technologie informatyczne w procesie planowania, organizacji oraz eksploatacji
portów i terminali;

x x x x

KPS

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;

x x x x

A.33.2(4) sprawdza dokumenty podróżnych wymagane w terminalach pasażerskich;

x x x x

A.33.1(1) określa oczekiwania klientów;

x x x x

A.33.1(4) przygotowuje oferty usług dla podróżnych;

x x x x

A.33.1(6) sporządza dokumentację związaną z planowaniem obsługi podróżnych;

x x x x

A.33.1(7) przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące transportu;

x x x x

A.33.1(8) przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące obsługi podróżnych;

x x x x
Łączna liczba godzin

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

x x x x x

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

x x x x x

BHP

M2.J1. Eksploatowanie
środków transportowych

M2. Organizowanie
procesów transportowych

Łączna liczba godzin przeznaczona na moduł M1

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
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155

x x x x

A.33.2(3) sporządza dokumentację związaną z obsługą podróżnych;

A.33.

M1.J3. Prowadzenie dokumentacji związanej
z obsługą podróżnych

Łączna liczba godzin

x x x x x
x x x x x

155

155
390

10
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x x x x x

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

x x x x x

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

x x x x x

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

x x x x x

OMZ

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

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.

x x x x x
x x x x x
x x x x x

A.34.1(2) określa wyposażenie portów i terminali;

x x x x x

A.34.3(2) charakteryzuje zadania związane z eksploatacją portów i terminali;

x x x x x

A.34.3(3) ocenia stan techniczny urządzeń portowych i terminalowych oraz środków transportu
bliskiego

x x x x x
A.34.

A.34.1(1) określa elementy infrastruktury portów i terminali;

A.34.3(4) rozróżnia metody napraw i regeneracji środków transportu bliskiego
A.34.3(5) przeprowadza przeglądy okresowe, badania diagnostyczne i naprawy urządzeń transportu
bliskiego;

x x x x x

x x x x x

A.34.3(7) posługuje się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej podczas obsługi środków
transportu bliskiego w portach i terminalach;

x x x x x

PKZ(A.q)

A.34.3(6) organizuje obsługę techniczną środków transportu bliskiego w portach i terminalach;

PKZ(A.q)(9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
A.34.1(3) rozróżnia środki transportu bliskiego i transportu dalekiego oraz określa ich przeznaczenie;
A.34.1(4) dobiera środki transportu bliskiego do przeładunku towarów;
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170

x x x x x

A.34.

M2.J2. Planowanie
procesów
transportowych

x x x x x

Łączna liczba godzin

180

x x x x x

10

x x x x x
x x x x x

200
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A.34.1(13) organizuje obsługę środków transportu dalekiego w zakresie prac przeładunkowych;

x x x x x

A.34.1(14) planuje rozmieszczenie ładunków w środkach transportu dalekiego;

x x x x x

A.34.1(15) przestrzega przepisów prawa dotyczących magazynowania i transportu towarów i ładunków.

x x x x x

A.34.2(2) określa odpowiedzialność materialną, osobistą i wspólną za powierzone mienie;

x x x x x
Łączna liczba godzin

PKZ(A.q)

PKZ(A.q)(5) określa właściwości towarów i ładunków;

x x x x x

A.34.1(5) rozróżnia rodzaje opakowań;

x x x x x

A.34.1(6) prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami i kontenerami;

x x x x x

A.34.1(10) obsługuje regały magazynowe niskiego i wysokiego składowania;
A.34.1(12) obsługuje automatyczne systemy składowania i określania towarów;
A.34.2(5) oblicza zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową;
A.34.2(6) przeprowadza inwentaryzację magazynów;

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

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

x x x x x

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

x x x x x

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
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390
5

x x x x x
A.34.

A.34.1(8) planuje prace związane z przeładunkiem i magazynowaniem towarów, w tym towarów
niebezpiecznych, ponadnormatywnych, i żywych zwierząt;
A.34.1(9) wykonuje czynności związane z magazynowaniem i przeładunkiem towarów;

BHP

M3.J1. Projektowanie zadań magazynowych
M3.J2. Monitorowanie
procesów magazynowych

M3. Organizowanie procesów magazynowych

Łączna liczba godzin przeznaczona na moduł M2

210

x x x x x
x x x x x

200

205

10
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x x x x x

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

x x x x x

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

x x x x x

KPS

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

x x x x x

OMZ

x x x x x

OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość
pracy;

x x x x x

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami.

x x x x x

A.34.3(1) posługuje się dokumentacją techniczną, przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące
obsługi urządzeń przeładunkowych i magazynowych w portach i terminalach;

x x x x x

A.34.2(1) przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące magazynowania, przewozu i
bezpieczeństwa ładunków w portach i terminalach;

x x x x x
x x x x x
A.34.

A.34.2(3) udziela klientom informacji na temat usług świadczonych w portach i terminalach;
A.34.2(4) przestrzega zasad rozpatrywania reklamacji dotyczącej obsługi ładunków w portach i
terminalach;
A.34.2(8) sporządza ofertę handlową na wykonanie obsługi towarów i ładunków;
A.34.2(9) przygotowuje rozliczenia kosztów przeładunku, korzystania z infrastruktury portów i terminali
oraz usług dodatkowych;
A.34.1(7) oblicza wielkość powierzchni magazynowej oraz określa miejsca składowania towarów;
A.34.2(7) oblicza koszty przeładunku i operacji magazynowych;

x x x x x

205

x x x x x
x x x x x
x x x x x

A.34.1(11) korzysta z oprogramowania specjalistycznego w pracach przeładunkowo -magazynowych;

x x x x x
Łączna liczba godzin

215

Łączna liczba godzin przeznaczona na moduł M3

420
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x x x x x

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

PKZ (A.q)(8) posługuje się dwoma językami obcymi, w tym językiem angielskim, w zakresie niezbędnym
do obsługi podróżnych.

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

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

A.33.2(8) posługuje się dwoma językami obcymi, w tym językiem angielskim, w zakresie niezbędnym do
wykonywania zawodu;

50

Łączna liczba godzin

90
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x x x x x x x x
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x x x x x x x x

10

x x x x x x x x

25

Łączna liczba godzin
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PKZ (A.q)

JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie
się w środowisku pracy;

40
x x x x x x x x

PKZ (A.q)

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

JOZ

x x x x x x x x

A.33.

M4.j1 Posługiwanie się językiem
angielskim w obsłudze podróżnych
M4.J2 Posługiwanie się językiem angielskim w
organizacji magazynu i transportu

M4. Posługiwanie się językiem obcym w eksploatacji portów i terminali

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru

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

x x x x x x x x

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

PKZ (A.q)

x x x x x x x x

PKZ (A.q)(8) posługuje się dwoma językami obcymi, w tym językiem angielskim, w zakresie niezbędnym
do obsługi podróżnych.

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

30

Łączna liczba godzin

70
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30
x x x x x x x x
PKZ (A.q)

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

x x x x x x x x

JOZ

JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie
się w środowisku pracy;

x x x x x x x x

10

x x x x x x x x

20

Łączna liczba godzin

60

Łączna liczba godzin przeznaczona na moduł M4

300

Łączna liczba godzin przeznaczona na realizację kształcenia modułowego

1500

A.33.2(8) posługuje się dwoma językami obcymi, w tym językiem angielskim, w zakresie niezbędnym do
wykonywania zawodu;

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

65

40

A.33.

M4.J2 Posługiwanie się językiem
obcym w organizacji magazynu i
transportu

M4.J3 Posługiwanie się językiem
obcym w obsłudze podróżnych

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru

Załącznik 3.
USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA (tabela 4)
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

M1. PROWADZENIE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH W PORTACH I TERMINALACH
M1.J1. PLANOWANIE PRACY PORTÓW I TERMINALI
BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem BHP(1)1. wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej w organizacji portów i terminali;
i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną
BHP(1)2. wyjaśnić zasady ochrony środowiska w organizacji portów i terminali;
środowiska i ergonomią;
BHP(1)3. wyjaśnić zasady ergonomii w organizacji portów i terminali;
BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz
BHP(2)1. wymienić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w
służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony
Polsce;
środowiska w Polsce;
BHP((2)2.charakteryzować zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony
pracy i ochrony środowiska w Polsce;
BHP(2)3. identyfikować podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy;
BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i
BHP(8)1. wymienić poszczególne rodzaje środków ochrony indywidualnej i zbiorowej;
zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
BHP(8)2. charakteryzować zasady przydziału środków ochrony indywidualnej i zbiorowej dla
pracowników;
BHP(8)3. uzasadnić ewentualną konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej;
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny
BHP(9)1. dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony
pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas organizowania portów i terminali;
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(9)2. przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony
przeciwpożarowej podczas organizowania portów i terminali;
BHP(9)3. przestrzegać zasad ochrony środowiska podczas organizowania portów i terminali;
PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania
PDG(1)1. określić działania mechanizmów rynkowych właściwych dla branży transportowej
gospodarki rynkowej;
PDG(1)2. rozróżnić podmioty gospodarcze funkcjonujące w branży transportowej
PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia PDG(3)1. stosować przepisy prawa dotyczące podejmowania działalności gospodarczej w branży
działalności gospodarczej;
transportowej
PDG(3)2. określić przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży transportowej
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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;
PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje
programy komputerowe wspomagające prowadzenie
działalności gospodarczej;
PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej
działalności gospodarczej.

PKZ(A.q)(1) rozróżnia rodzaje portów i terminali;

PDG(4)1. dokonać klasyfikacji przedsiębiorstw i instytucji występujących w branży transportowej
PDG(4)2. wyjaśnić powiązania między przedsiębiorstwami, instytucjami funkcjonującymi w branży
transportowej
PDG(5)1. wskazywać czynniki wpływające na działania związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w
branży transportowej
PDG(5)2. analizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa konkurencyjne
PDG(5)3.ocenić pozycję przedsiębiorstw działających w branży
PDG(6).1. planować współpracę z innymi przedsiębiorstwami z branży transportowej
PDG(6).2. organizować współpracę w ramach wspólnych przedsięwzięć z innymi przedsiębiorstwami z
branży transportowej
PDG(6)3.planować wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami w branży
PDG(7)1. wyznaczyć kolejne etapy czynności mających na celu ustanowienie działalności gospodarczej
w branży transportowej
PDG(7)2. skonstruować spójny i realistyczny biznesplan dla działalności gospodarczej w branży
transportowej
PDG(7)3. sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej w branży
transportowej
PDG(7)4. sporządzić dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w branży
transportowej
PDG(8)1. wykonywać czynności związane prowadzeniem korespondencji w różnej formie
PDG(8)2. sporządzić pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
PDG(9)1. posługiwać się urządzeniami biurowymi
PDG(9)2. korzystać z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności
gospodarczej
PDG(11)1. dokonać analizy kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej
PDG(11)2. oceniać efektywność działań w zakresie kosztów i przychodów prowadzonej działalności
gospodarczej
PDG(11)3. wskazać możliwości optymalizacji kosztów i przychodów prowadzonej działalności
gospodarczej
PKZ(A.q)(1)1.wymienić rodzaje portów i terminali
PKZ(A.q)(1)2.charakteryzować funkcje portów i terminali
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PKZ(A.q)(2) rozróżnia elementy infrastruktury portów i
terminali;
PKZ(A.q)(3) charakteryzuje systemy zarządzania
portami i terminalami;

PKZ(A.q)(1)3.określić zadania portów i terminali
PKZ(A.q)(2)1.opisać elementy infrastruktury i suprastruktury portów i terminali
PKZ(A.q)(2)2.omówić przedpole i zaplecze portów i terminali
PKZ(A.q)(2)3.określić rolę infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania dróg i ciągów transportowych
PKZ(A.q)(3)1.przedstawić zarządzanie infrastrukturą w portach i terminalach
PKZ(A.q)(3)2.wyjaśnić zagospodarowanie przestrzeni w portach i terminalach
PKZ(A.q)(3)3.porównać systemy zarządzania portami i terminalami

PKZ(A.q)(4) charakteryzuje rodzaje usług w portach i
terminalach;

PKZ(A.q)(4)1.opisać elementy procesu transportowego
PKZ(A.q)(4)2.charakteryzować dostępność transportową portów i terminali
PKZ(A.q)(4)3.analizować usługi w portach i terminalach
PKZ(A.q)(6) posługuje się środkami łączności
PKZ(A.q)(6)1.opisać środki łączności przewodowej i bezprzewodowej
przewodowej i bezprzewodowej;
PKZ(A.q)(6)2. dobrać środki łączności przewodowej i bezprzewodowej
PKZ(A.q)(6)3. korzystać ze środków łączności przewodowej i bezprzewodowej
PKZ(A.q)(7) korzysta z planów, map i danych
PKZ(A.q)(7)1.wyszukać na mapie wskazane miejsca
statystycznych;
PKZ(A.q)(7)2. analizować dane statystyczne
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności
KPS(6)1. przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego
zawodowe;
KPS(6)2. wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych
KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
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
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania
OMZ(1)1. dokonywać analizy przydzielonych zadań;
przydzielonych zadań;
OMZ(1)2. zaplanować pracę zespołu;
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych
OMZ(2)1. rozpoznawać kompetencje i umiejętności osób w zespole;
zadań;
OMZ(2)2. rozdzielać zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu;
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
OMZ(3)1. mobilizować współpracowników do wykonywania zadań;
OMZ(3)2. wydawać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;
M1.J2. OBSŁUGIWANIE PODRÓŻNYCH W PORTACH I TERMINALACH
PDG(2)1. analizować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych, przepisy prawa
PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa
podatkowego i prawa autorskiego
dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy
prawa podatkowego i prawa autorskiego;
PDG(2)2. określić skutki nieprzestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów o ochronie danych
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PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe
prowadzonej działalności gospodarczej;

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(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za
podejmowane działania;

KPS (10) współpracuje w zespole;
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania
przydzielonych zadań;
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych
zadań;
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego
PDG(10)1. opracować plan marketingowy dla prowadzonej działalności gospodarczej
PDG(10)2. dobrać instrumenty marketingowe do prowadzonych działań
PDG(10)3. podejmować współpracę z przedsiębiorstwami funkcjonującymi w branży marketingowej
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(3)1. analizować rezultaty działań
KPS(3)2. uświadomić sobie konsekwencje działań
KPS(4)1. analizować 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(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(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(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;
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A.33.2(6) podejmuje działania związane z przewozem
osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających
szczególnej opieki;

A.33.1(5) planuje obsługę podróżnych w terminalach
pasażerskich;
A.33.2(1) przygotowuje materiały informacyjne dla
podróżnych;
A.33.2(2) udziela informacji podróżnym w terminalach
pasażerskich;
A.33.2(5) obsługuje pasażerów zgodnie z
obowiązującymi procedurami, także w sytuacjach
kryzysowych;
A.33.2(7) obsługuje urządzenia do kontroli osób i
bagażu w portach lotniczych;

A.33.1(2) korzysta z map, przewodników, ofert biur
podróży, informatorów;
A.33.1(3) wykorzystuje technologie informatyczne w
procesie planowania, organizacji oraz eksploatacji
portów i terminali;

OMZ(3)2. wydawać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;
A.33.2(6)1. wymienić zasady obsługi związanej z przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i
wymagających szczególnej troski;
A.33.2(6)2. sporządzić regulamin dotyczący obsługi związanej z przewozem osób chorych,
niepełnosprawnych i wymagających szczególnej troski;
A.33.2(6)3. stosować zasady obsługi związanej z przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i
wymagających szczególnej troski;
A.33.1(5)1. charakteryzować zakres czynności obsługowych;
A.33.1(5)2. analizować podstawy prawne obsługi klientów;
A.33.1(5)3. dobierać środki techniczne do obsługi pasażerów,;
A.33.1(5)4. charakteryzować proces odprawy w zależności od rodzaju;
A.33.2(1)1. wymienić rodzaje materiałów informacyjnych dla podróżnych
A.33.2(1)2. charakteryzować materiały informacyjne dla podróżnych;
A.33.2(1)3. sporządzić materiały informacyjne dla podróżnych;
A.33.2(2)1. wymienić rodzaje potrzebnych informacji podróżnym w terminalach pasażerskich;
A.33.2(2)2. analizuje potrzeby pasażera w zakresie zaczerpnięcia informacji;
A.33.2(2)3. dobiera informacje do potrzeb pasażera;
A.33.2(5)1. charakteryzować sytuacje kryzysowe;
A.33.2(5)2. analizować procedury dotyczących sytuacji kryzysowych;
A.33.2(5)3. dobierać procedury do zaistniałych sytuacji kryzysowych;
A.33.2(7)1. charakteryzować systemy i zasady działania urządzeń do kontroli osób oraz bagażu w
portach;
A.33.2(7)2. analizowanie zasad działania urządzeń do kontroli osób i bagażu;
A.33.2(7)3. stosować urządzenia do kontroli osób i bagażu;
A.33.1(2)1. analizować mapy, przewodniki, oferty biur podróży, informatory;
A.33.1(2)2. korzystać z map, przewodników, ofert biur podróży, informatorów;
A.33.1(3)1. charakteryzować systemy informatyczne stosowane procesie planowania, organizacji oraz
eksploatacji portów i terminali;
A.33.1(3)2. posłużyć się specjalistycznymi programami komputerowymi w procesie planowania,
organizacji oraz eksploatacji;
A.33.1(3)3. stosować narzędzia internetowe w procesie planowania, organizacji oraz eksploatacji
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portów i terminali;
M1.J3 PROWADZENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z OBSLUGĄ PODRÓŻNYCH
KPS(9)1. stosować techniki negocjacyjne
KPS (9) potrafi negocjować warunki porozumień;
KPS(9)2. zachowywać się asertywnie
KPS(9)3. proponować konstruktywne rozwiązania
A.33.2(3) sporządza dokumentację związaną z obsługą A.33.2(3)1. wymienić rodzaje dokumentów związanych z obsługą podróżnych;
podróżnych;
A.33.2(3)2. charakteryzować dokumenty związane z obsługą podoranych;
A.33.2(3)3. przygotować dokumentację związaną z obsługą podróżnych;
A.33.2(4) sprawdza dokumenty podróżnych
A.33.2(4)1. wymienić dokumenty podróżnych wymagane w terminalach pasażerskich;
wymagane w terminalach pasażerskich;
A.33.2(4)2. charakteryzować dokumenty wymagane w terminalach pasażerskich;
A.33.2(4)3. ocenić zgodność dokumentów z obowiązującymi zasadami, przepisami i normami;
A.33.1(1)1. analizować potrzeby klientów
A.33.1(1)2. prezentować klientom oferowane usługi;
A.33.1(1) określa oczekiwania klientów;
A.33.1(1)3. obsłużyć klientów zgodnie z przyjętymi zasadami
A.33.1(1)4. rozpatrzyć reklamacji klienta po wykonaniu konkretnej usługi;
A.33.1(4)4. opracować ofertę usług dla podróżnych;
A.33.1(4)5. zapoznać podróżnych z ofertą usług;
A.33.1(4) przygotowuje oferty usług dla podróżnych;
A.33.1(4)6. ustalać zakresy odpowiedzialności i obowiązków stron podczas realizacji usług w portach i
terminalach,
A.33.1(6)1. sporządzić dokumenty dotyczące usług zgodnie z obowiązującymi zasadami
A.33.1(6) sporządza dokumentację związaną
z planowaniem obsługi podróżnych;
A.33.1(6)2. prowadzić dokumentację usług w portach i terminalach,
A.33.1(7)1. określić źródła przepisów prawa dotyczących transportu;
A.33.1(7)2. wyjaśnić przepisy prawa dotyczące transportu;
A.33.1(7)3. ocenić zgodność dokumentacji związanej z środkami transportu z obowiązującymi
przepisami;
A.33.1(7) przestrzega norm i stosuje przepisy prawa
dotyczące transportu;
A.33.1(7)4. charakteryzować przepisy krajowe i międzynarodowe związane
z obsługą ładunków niebezpiecznych i odpadów,
A.33.1(7)5. posłużyć się przepisami krajowymi związanymi z transportem;
A.33.1(7)6. określić zasady dochodzenia roszczeń w transporcie;
A.33.1(8)1. wymienić normy i przepisy dotyczące prawa dotyczące obsługi podróżnych;
A.33.1(8) przestrzega norm i stosuje przepisy prawa
dotyczące obsługi podróżnych;
A.33.1(8)2. posłużyć się aktami prawnymi dotyczącymi przewozu osób i rzeczy;
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A.33.1(8)3. wymienić konsekwencje z nieprzestrzegania norm i przepisów prawa dotyczących obsługi
podróżnych;
M2. ORGANIZOWANIE PROCESÓW TRANSPORTOWYCH
M2.J1. EKSPLOATOWANIE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
BHP(3)1. rozpoznać prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz
pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny
BHP (3)2. rozpoznać obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynie;
pracy;
BHP(3)3. opracować procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynie;
BHP(4)1. rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe w magazynie;
BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia
człowieka oraz mienia i środowiska związane z
BHP(4)2. charakteryzować sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia w miejscu pracy ;
wykonywaniem zadań zawodowych;
BHP(4)3. ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia związanych z organizacją pracy magazynu;
BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem BHP(5)1. ustalić rodzaje czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy;
szkodliwych czynników w środowisku pracy;
BHP(5)2. dokonać charakterystyki czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy;
BHP(5)3. określić sposoby zabezpieczania się przed czynnikami szkodliwymi w pracy;
BHP(6)1. rozróżnić czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące w magazynie;
BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników
szkodliwych na organizm człowieka;
BHP(6)2. wyjaśnić działanie czynników szkodliwych w środowisku pracy na organizm człowieka;
BHP(7)1. organizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z
BHP(7)2. dokonać analizy wszystkich zaprezentowanych zasad organizacji stanowiska pracy w
obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami
magazynie;
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(7)3. ocenić zgodność zorganizowanego stanowiska pracy z wymogami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(7)4. zaproponować działania wpływające na poprawę warunków pracy w magazynie;
OMZ(1)1. dokonywać analizy przydzielonych zadań
OMZ (1) planuje pracę zespołu w celu wykonania
przydzielonych zadań;
OMZ(1)2. zaplanować pracę zespołu
OMZ(2)1. rozpoznawać kompetencje i umiejętności osób w zespole
OMZ (2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych
zadań;
OMZ(2)2. rozdzielać zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu
OMZ(3)1. mobilizować współpracowników do wykonywania zadań
OMZ (3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
OMZ(3)2. wydawać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania
OMZ(4)1. monitorować jakość wykonywanych zadań
OMZ (4) ocenia jakość wykonania przydzielonych
zadań;
OMZ(4)2. ocenić jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów
OMZ (5) wprowadza rozwiązania techniczne i
OMZ(5)1. proponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

72

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru
organizacyjne wpływające na poprawę warunków i
jakość pracy;
OMZ (6) komunikuje się ze współpracownikami.
A.34.1(1) określa elementy infrastruktury portów i
terminali;
A.34.1(2) określa wyposażenie portów i terminali;

A.34.3(2) charakteryzuje zadania związane z
eksploatacją portów i terminali;

A.34.3(3) ocenia stan techniczny urządzeń portowych i
terminalowych oraz środków transportu bliskiego

A.34.3(4) rozróżnia metody napraw i regeneracji
środków transportu bliskiego

A.34.3(5) przeprowadza przeglądy okresowe, badania

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
A.34.1(1)1.wymienić elementy infrastruktury portów i terminali
A.34.1(1)2.dobrać elementy infrastruktury do rodzaju portu i terminalu
A.34.1(1)3.określić rolę infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania dróg i ciągów transportowych
A.34.1(2)1.opisać wyposażenie portów i terminali
A.34.1(2)2.charakteryzować wyposażenie portów i terminali w zależności od rodzaju, typu portu i
terminalu
A.34.3(2)1. wymieniać zadania związane z eksploatacją portów i terminali;
A.34.3(2)2. planować i zorganizować pracę w portach i terminalach;
A.34.3(2)3. stosować technologie informatyczne wspomagające realizację usług w portach i
terminalach,
A.34.3(2)4. obliczyć czas realizacji usług w portach i terminalach;
A.34.3(2)5. obsłużyć zintegrowane systemy informatyczne stosowane w organizacji pracy portów i
terminali;
A.34.3(3)1. oceniać stan techniczny portowych i terminalowych urządzeń
przeładunkowych zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami dozoru technicznego,
A.34.3(3)2. charakteryzować wymagania techniczne będące podstawą dopuszczenia środków
transportu do ruchu,
A.34.3(3)3. charakteryzować wyposażenie techniczne specjalistycznych
terminali przeładunkowych,
A.34.3(3)4. ocenić stan techniczny środków transportu,
A.34.3(4)1. klasyfikować urządzenia transportu bliskiego stosowane w portach i terminalach, ze
względu na rozwiązania konstrukcyjne oraz ich przeznaczenie,
A.34.3(4)2. charakteryzować budowę i zasady działania urządzeń transportu bliskiego,
A.34.3(4)3. wyjaśnić zasady eksploatacji urządzeń transportu bliskiego i obiektów technicznych w
portach i terminalach,
A.34.3(5)1. stosować zasady gospodarki remontowej środków transportu,
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diagnostyczne i naprawy urządzeń transportu
bliskiego;

A.34.3(6) organizuje obsługę techniczną środków
transportu bliskiego w portach i terminalach;

A.34.3(7) posługuje się środkami łączności
przewodowej i bezprzewodowej podczas obsługi
środków transportu bliskiego w portach i terminalach;

PKZ(A.q)(9) stosuje programy komputerowe
wspomagające wykonywanie zadań.
A.34.1(3) rozróżnia środki transportu bliskiego i
transportu dalekiego oraz określa ich przeznaczenie;

A.34.3(5)2. dokonywać przeglądów bieżących i okresowych urządzeń przeładunkowych stosowanych w
portach i terminalach,
A.34.3(5)3. rozpoznać stopień zużycia oraz rodzaj uszkodzenia elementów i mechanizmów w
urządzeniach przeładunkowych
A.34.3(5)4. ocenić stan techniczny zespołów i elementów urządzeń przeładunkowych stosowanych w
portach i terminalach, z zastosowaniem metod diagnozowania i weryfikacji,
A.34.3(5)5. wykonać czynności z zakresu obsługi codziennej oraz przeglądów bieżących i okresowych
urządzeń transportu bliskiego,
A.34.3(6)1. wykonywać operacje związane z eksploatacją urządzeń transportu wewnętrznego,
A.34.3(6)2. prowadzić dokumentację eksploatacyjną urządzeń transportu
bliskiego,
A.34.3(6)3. dobrać urządzenia techniczne do obsługi kontenerowych jednostek
ładunkowych,
A.34.3(6)4. planować systemy transportu ładunków w portach i terminalach,
A.34.3(6)5. organizować prace przeładunkowe w portach i terminalach z wykorzystaniem urządzeń
transportu bliskiego,
A.34.3(6)6. określić obowiązki służby dyspozytorskiej i eksploatacyjnej,
A.34.3(7)1. wymienić klasyfikację środków łączności;
A.34.3(7)2..charakteryzować zasady łączności przewodowej i bezprzewodowej;
A.34.3(7)3. charakteryzować kanały łączności;
A.34.3(7)4. korzystać z środków łączności przewodowej i bezprzewodowej podczas obsługi środków
transportu bliskiego w portach i terminalach;
M2.J2. Planowanie procesów transportowych
PKZ(A.q.)(9)1. wskazać programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań
PKZ(A.q.)(9)2. korzystać z programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań
A.34.1(3)1.opisać systemy transportowe
A.34.1(3)2.scharakteryzować środki transportu dalekiego
A.34.1(3)3.sklasyfikować urządzenia transportu bliskiego stosowane w portach i terminalach
A.34.1(3)4.sklasyfikaować urządzenia transportu bliskiego stosowane w magazynach
A.34.1(3)5.rozróżnić urządzenia transportu bliskiego stosowane w portach i terminalach ze względu na
ich przeznaczenie
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A.34.1(4) dobiera środki transportu bliskiego do
przeładunku towarów;
A.34.1(13) organizuje obsługę środków transportu
dalekiego w zakresie prac przeładunkowych;

A.34.1(14) planuje rozmieszczenie ładunków w
środkach transportu dalekiego;

A.34.1(15) przestrzega przepisów prawa dotyczących
magazynowania i transportu towarów i ładunków.
A.34.2(2) określa odpowiedzialność materialną,
osobistą i wspólną za powierzone mienie;

PKZ(A.q)(5) określa właściwości towarów i ładunków;

A.34.1(5) rozróżnia rodzaje opakowań;

A.34.1(4)1.opisać zasady doboru środków transportu bliskiego
A.34.1(4)2.dobrać środki transportu bliskiego do realizacji określonego zdania transportowego
A.34.1(4)3.planować systemy transportowe ładunków w portach i terminalach
A.34.1(13)1.scharakteryzować środki transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego
A.34.1(13)2.określić budowę środków transportu oraz ich parametry techniczno-eksploatacyjne
A.34.1(13)3.organizować obsługę samochodów, wagonów kolejowych, statków morskich, żeglugi
śródlądowej oraz statków powietrznych w portach i terminalach
A.34.1(13)4.dobrać urządzenie transportu bliskiego do przeładunku towarów
A.34.1(13)5.organizować i dokonywać przeładunku towarów, w tym niebezpiecznych,
ponadgabarytowych i żywych zwierząt z wykorzystaniem infrastruktury portów i terminali
A.34.1(14)1.określić podatność transportowa ładunku
A.34.1(14)2.przygotować ładunek do przewozu
A.34.1(14)3.rozmieszczać ładunki w środkach transportu
A.34.1(14)4.zabezpieczyć ładunki przed uszkodzeniem w czasie transportu
A.34.1(14)5.organizować przewóz towarów transportem morskim, kolejowym, drogowym, wodnym
śródlądowym, lotniczym oraz multimodalnym
A.34.1(14)6.sporządzi plany ładunkowe środka transportu dalekiego
A.34.1(15)1.wskazać przepisy prawa dotyczące magazynowania i transportu towarów i ładunków
A.34.1(15)2.scharakteryzować przepisy prawa dotyczące przechowywania i składowania towarów
A.34.1(15)3.określić zasady dochodzenia roszczeń
A.34.2(2)1.wskazać przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności materialnej, osobistej i wspólnej za
powierzone mienie
A.34.2(2)2.scharakteryzować odpowiedzialność materialną za powierzone mienie
A.34.2(2)3.okreslić rodzaje szkód ładunkowych
M3. Organizowanie procesu magazynowego
M3.J1.Projektowanie zadań magazynowych
PKZ(A.q)(5) 1.określa towary i ładunki
PKZ(A.q)(5)2.opisać właściwości towarów i ładunków
PKZ(A.q)(5)3.dobrać zasady przechowywania towarów i ładunków
PKZ(A.q)(5)4.scharakteryzować podatność towarów i ładunków na różne czynniki
A.34.1(5)1.wymienić rodzaje opakowań

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

75

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru

A.34.1(6) prowadzi racjonalną gospodarkę
opakowaniami i kontenerami;
A.34.1(8) planuje prace związane z przeładunkiem i
magazynowaniem towarów, w tym towarów
niebezpiecznych, ponadnormatywnych, i żywych
zwierząt;
A.34.1(9) wykonuje czynności związane z
magazynowaniem i przeładunkiem towarów;

A.34.1(10) obsługuje regały magazynowe niskiego i
wysokiego składowania;

A.34.1(12) obsługuje automatyczne systemy
składowania i określania towarów;
A.34.2(5) oblicza zapotrzebowanie na powierzchnię
magazynową;
A.34.2(6) przeprowadza inwentaryzację magazynów;

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

A.34.1(5)2.scharakteryzować rodzaje opakowań.
A.34.1(5)3.przedstawić rodzaje opakowań transportowych
A.34.1(5)4.scharakteryzować rodzaje kontenerów
A.34.1(6)1.dobrać opakowanie zgodnie z funkcją i przeznaczeniem
A.34.1(6)2.stosować zasady racjonalnej gospodarki opakowaniami, kontenerami
A.34.1(8)1.stosować przepisy dotyczące magazynowania materiałów niebezpiecznych
A.34.1(8)2.określić ładunki ponadgabarytowe
A.34.1(8)3.analizować przepisy dotyczące przemieszczania zwierząt i ich magazynowania
A.34.1(9)1.okreslić zasady transportu ładunku różnymi środkami transportu
A.34.1(9)2.scharakteryzować ładunki transportowane różnymi środkami transportu
A.34.1(9)3. scharakteryzować technologie załadunkowe i wyładunkowe ładunków ponadgabarytowych
A.34.1(9)4.przedstawić czynności składające się na proces magazynowania
A.34.1(10)1.rozróżnić rodzaje magazynów
A.34.1(10)2.opisać wyposażenie magazynu
A.34.1(10)3.przedstawić zasady eksploatacji regałów niskiego i wysokiego składowania
A.34.1(10)4.dobrać urządzenia transportowe obsługujące magazyny
A.34.1(12)1.scharakteryzować magazynowe systemy informatyczne
A.34.1(12)2.stosować urządzenia do automatycznej identyfikacji ładunków
A.34.2(5)1.opisać moduły magazynowe
A.34.2(5)2.stosować zasady zagospodarowania przestrzeni magazynowej
A.34.2(5)3.planować wykorzystanie przestrzeni magazynowej
A.34.2(6)1.opisać metody inwentaryzacji
A.34.2(6)2.stosować zasady inwentaryzacji magazynów
A.34.2(6)3.analizować straty w procesach przemieszczania i przechowywania towarów
M3.J2.Monitorowanie procesów magazynowych
BHP(3)1. rozpoznać prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP (3)2. wyjaśnić obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynie;
BHP(3)3. opracować procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynie;
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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(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w
wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia
zdrowia i życia.

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za
podejmowane działania;
OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych
zadań;
OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i

BHP(4)1. rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe w magazynie;
BHP(4)2. scharakteryzować sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia w miejscu pracy ;
BHP(4)3. określić sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia związanych z organizacją pracy
magazynu;
BHP(5)1. opisać rodzaje czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy;
BHP(5)2. dokonać charakterystyki czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy;
BHP(5)3. określić sposoby zabezpieczania się przed czynnikami szkodliwymi w pracy;
BHP(6)1. rozróżnić czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące w magazynie;
BHP(6)2. wyjaśnić działanie czynników szkodliwych w środowisku pracy na organizm człowieka;
BHP(7)1. zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(7)2. dokonać analizy wszystkich zaprezentowanych zasad organizacji stanowiska pracy w
magazynie;
BHP(7)3. ocenić zgodność zorganizowanego stanowiska pracy z wymogami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(7)4. przedstawić działania wpływające na poprawę warunków pracy w magazynie;
BHP(10)1. powiadomić system pomocy medycznej w przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenie
zdrowia i życia przy wykonywaniu zadań zawodowych;
BHP(10)2. zapobiegać zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania czynności zawodowych;
BHP(10)3. rozpoznać stany zagrożenia zdrowia i życia;
BHP(10)4. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia;
KPS(7) 1.przyjmować odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe
KPS(7) 2.respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej
KPS(7) 3.okreslić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej
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
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
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organizacyjne wpływające na poprawę warunków i
jakość pracy;
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami.

A.34.3(1) posługuje się dokumentacją techniczną,
przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące
obsługi urządzeń przeładunkowych i magazynowych w
portach i terminalach;

A.34.2(1) przestrzega norm i stosuje przepisy prawa
dotyczące magazynowania, przewozu i
bezpieczeństwa ładunków w portach i terminalach;

A.34.2(3) udziela klientom informacji na temat usług
świadczonych w portach i terminalach;
A.34.2(4) przestrzega zasad rozpatrywania reklamacji
dotyczącej obsługi ładunków w portach i terminalach;

A.34.2(8) sporządza ofertę handlową na wykonanie
obsługi towarów i ładunków;
A.34.2(9) przygotowuje rozliczenia kosztów

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 rozmowie ze współpracownikami
OMZ(6) 3.stosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych
A.34.3(1)1. wymienić rodzaje dokumentacji technicznej dotyczącej obsługi urządzeń przeładunkowych i
magazynowych w portach i terminalach;
A.34.3(1)2. wskazać normy i przepisy prawne dotyczące obsługi urządzeń przeładunkowych i
magazynowych w portach i terminalach;
A.34.3(1)3. analizować normy i przepisy prawne dotyczące obsługi urządzeń przeładunkowych i
magazynowych w portach i terminalach;
A.34.3(1)4. stosować dokumentację techniczną dotyczącą obsługi urządzeń przeładunkowych i
magazynowych w portach i terminalach;
A.34.3(1)5. stosować normy i przepisy prawne dotyczące obsługi urządzeń przeładunkowych i
magazynowych w portach i terminalach;
A.34.2(1)1.wskazać przepisy dotyczące magazynowania, przewozu i bezpieczeństwa ładunków w
portach i terminalach
A.34.2(1)2.scharakteryzować przepisy prawa dotyczące składowania i przechowywania towarów
A.34.2(1)3.scharakteryzować przepisy prawa dotyczące przewozu krajowego i międzynarodowego
różnymi gałęziami transportu
A.34.2(3)1.opisać organizacje pracy w portach i terminalach
A.34.2(3)2.scharakteryzować zadania wykonywane przy obsłudze ładunków
A.34.2(3)3.analizować usługi w portach i terminalach
A.34.2(4)1.oszacować stopień uszkodzenia, ubytku ładunku
A.34.2(4)2.okreslić zasady dochodzenia roszczeń
A.34.2(4)3.rozpotrzyc reklamacje zgodnie z trybem określonym w umowie dotyczące obsługi ładunków
lub osób w portach i terminalach
A.34.2(8)1. określić zakres oferowanych usług w zakresie obsługi towarów i ładunków
A.34.2(8)2. przygotować ofertę handlową na wykonanie obsługi ładunków i towarów
A.34.2(8)3.przeprowadzić negocjacje
A.34.2(9)1.definiować pojęcie kosztów
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przeładunku, korzystania z infrastruktury portów i
terminali oraz usług dodatkowych;

A.34.2(9)2.określić rodzaje kosztów
A.34.2(9)3.rozliczyć usługi realizowane w porcie/terminalu w zakresie przewozu ładunków, środków
transportu
A.34.1(7) oblicza wielkość powierzchni magazynowej
A.34.1(7)1.wykorzystać regały magazynowe niskiego i wysokiego składowania
oraz określa miejsca składowania towarów;
A.34.1(7)2.obliczyć powierzchnie magazynową
A.34.1(7)3.wykorzystać przestrzeń magazynową
A.34.2(7) oblicza koszty przeładunku i operacji
A.34.2(7)1.obliczyc koszty eksploatacji wyposażenia magazynu
magazynowych;
A.34.2(7)2.obliczyc koszty zatrudnienia pracowników magazynowych
A.34.2(7)3.obliczyć koszty magazynowania
A.34.1(11) korzysta z oprogramowania
A.34.1(11)1.wskazać specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane w pracach przeładunkowospecjalistycznego w pracach przeładunkowo magazynowych
magazynowych;
A.34.1(11)2.obsłużyć urządzenia służące do identyfikacji ładunków
A.34.1(11)3.stosować oprogramowanie wspomagające gospodarkę magazynową
M4. Posługiwanie się językiem obcym w eksploatacji portów i terminali
M4.J1.Posługiwanie się językiem angielskim w obsłudze podróżnych
JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych
JOZ(1)1. porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując słownictwo ogólne;
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz
JOZ(1)2. posłużyć się językiem angielskim stosując wypowiedzi w odniesieniu do teraźniejszości,
fonetycznych), umożliwiających realizację zadań
przeszłości i przyszłości;
zawodowych;
JOZ(1)3. udzielić ogólnej informacji o osobach, miejscach, przedmiotach;
JOZ(1)4. wyrazić opinię i postawę wobec rozmówcy i tematu rozmowy;
JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące
JOZ(2)1. zrozumieć intencję wypowiedzi osób posługujących się zawodowo danym językiem;
wykonywania typowych czynności zawodowych
JOZ(2)2. zinterpretować wypowiedzi w różnych warunkach odbioru;
artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej
JOZ(2)3. wyszukać informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach;
odmianie języka;
JOZ(2)4. rozróżnić usłyszane komendy i polecenia;
PKZ (A.q)(8) posługuje się dwoma językami obcymi, w
PKZ (A.q)(8)1. sporządzić korespondencję służbową w języku angielskim;
tym językiem angielskim, w zakresie niezbędnym do
PKZ (A.q)(8)2. obsłużyć podróżnych w portach i terminalach;
obsługi podróżnych.
PKZ (A.q)(8)3. udzielić informacji w języku angielskim o zadaniach i realizowanych przez porty i
terminale;
PKZ (A.q)(8)4. przygotować w języku angielskim dokumenty o charakterze informacyjnym,
PKZ (A.q)(8)5. przeprowadzić rozmowy dotyczące spraw zawodowych i sytuacji z życia codziennego,
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M4.J2.Posługiwanie się językiem angielskim w organizacji magazynu i transportu
JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne
JOZ(3)1. przetłumaczyć na język angielski z zachowaniem podstawowych zasad gramatyki i ortografii,
dotyczące wykonywania typowych czynności
teksty zawodowe napisane w języku polskim;
zawodowych;
JOZ(3)2. porozumieć się pisemnie w zakresie wykonywanych zadań;
JOZ(3)3. wyciągnąć wnioski z informacji podanych w tekście;
JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz JOZ(4)1. porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując słownictwo zawodowe;
teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w
JOZ(4)2. posłużyć się słownictwem obcojęzycznym związanym z prowadzeniem działalności
środowisku pracy;
gospodarczej;
JOZ(4)3. przekazać w języku angielskim informacje dotyczące wykonywanych prac;
JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.
JOZ(5)1.skorzystać z obcojęzycznych zasobów Internetu związanych z tematyką zawodową;
JOZ(5)2. dokonać analizy informacji zawartych na ładunkach w języku angielskim;
JOZ(5)3. dokonać analizy informacji zawartych w obcojęzycznej literaturze i prasie z zakresu eksploatacji
portów i terminali;
A.33.2(8) posługuje się dwoma językami obcymi, w
A.33.2(8)1. skorzystać z katalogów, ofert, map oraz literatury zawodowej i informacji zamieszczonych w
tym językiem angielskim, w zakresie niezbędnym do
Internecie w języku angielskim;
wykonywania zawodu;
A.33.2(8)2. przygotować dokumenty o charakterze rozliczeniowym;
A.33.2(8)3. zaplanować działania związane z magazynowaniem, manipulacją oraz organizacją
transportu wewnętrznego,
A.33.2(8)4. opisać urządzenia transportu bliskiego w języku angielskim;
A.33.2(8)5. posłużyć się dokumentacją techniczną w języku angielskim z zakresu eksploatacji urządzeń
transportu bliskiego;
A.33.2(8)6. opisać czynności związane z obsługą ładunków w portach i terminalach,
A.33.2(8)7. przygotować dokumenty magazynowe i transportowe;
A.33.2(8)8. prowadzić korespondencję handlową;
A.33.2(8)9. przygotować ofertę dla klienta na usługi realizowane w portach i terminalach;
M4.J3.Posługiwanie się językiem obcym w obsłudze podróżnych
JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych
JOZ(1)1. porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując słownictwo ogólne;
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz
JOZ(1)2. posłużyć się językiem obcym stosując wypowiedzi w odniesieniu do teraźniejszości, przeszłości
fonetycznych), umożliwiających realizację zadań
i przyszłości;
zawodowych;
JOZ(1)3. udzielić ogólnej informacji o osobach, miejscach, przedmiotach;
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JOZ(1)4. wyrazić opinię i postawę wobec rozmówcy i tematu rozmowy;
JOZ(2)1. zrozumieć intencję wypowiedzi osób posługujących się zawodowo danym językiem;
JOZ(2)2. zinterpretować wypowiedzi w różnych warunkach odbioru;
JOZ(2)3. wyszukać informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach;
JOZ(2)4. rozróżnić usłyszane komendy i polecenia;
PKZ (A.q)(8) posługuje się dwoma językami obcymi, w PKZ (A.q)(8)1. sporządzić korespondencję służbową w języku obcym;
tym językiem angielskim, w zakresie niezbędnym do
PKZ (A.q)(8)2. obsłużyć podróżnych w portach i terminalach;
obsługi podróżnych.
PKZ (A.q)(8)3. udzielić informacji w języku obcym o zadaniach i realizowanych przez porty i terminale;
PKZ (A.q)(8)4. przygotować w języku obcym dokumenty o charakterze informacyjnym,
PKZ (A.q)(8)5. przeprowadzić rozmowy dotyczące spraw zawodowych i sytuacji z życia codziennego,
M4.J4 Posługiwanie się językiem obcym w organizacji magazynu i transportu
JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne
JOZ(3)1. przetłumaczyć na język obcy z zachowaniem podstawowych zasad gramatyki i ortografii,
dotyczące wykonywania typowych czynności
teksty zawodowe napisane w języku polskim;
zawodowych;
JOZ(3)2. porozumieć się pisemnie w zakresie wykonywanych zadań;
JOZ(3)3. wyciągnąć wnioski z informacji podanych w tekście;
JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz JOZ(4)1. porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując słownictwo zawodowe;
teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w
JOZ(4)2. posłużyć się słownictwem obcojęzycznym związanym z prowadzeniem działalności
środowisku pracy;
gospodarczej;
JOZ(4)3. przekazać w języku obcym informacje dotyczące wykonywanych prac;
JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.
JOZ(5)1.korzystać z obcojęzycznych zasobów Internetu związanych z tematyką zawodową;
JOZ(5)2.dokonać analizy informacji zawartych na ładunkach w języku obcym;
JOZ(5)3. dokonać analizy informacji zawartych w obcojęzycznej literaturze i prasie z zakresu eksploatacji
portów i terminali;
A.33.2(8) posługuje się dwoma językami obcymi, w
A.33.2(8)1. korzystać z katalogów, ofert, map oraz literatury zawodowej i informacji zamieszczonych w
tym językiem angielskim, w zakresie niezbędnym do
Internecie w języku obcym;
wykonywania zawodu;
A.33.2(8)2. przygotować dokumenty o charakterze rozliczeniowym;
A.33.2(8)3. planować działania związane z magazynowaniem, manipulacją oraz organizacją transportu
wewnętrznego,
A.33.2(8)4. opisać urządzenia transportu bliskiego w języku obcym;
A.33.2(8)5. posłużyć się dokumentacją techniczną w języku obcym z zakresu eksploatacji urządzeń
JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące
wykonywania typowych czynności zawodowych
artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej
odmianie języka;
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transportu bliskiego;
A.33.2(8)6. opisać czynności związane z obsługą ładunków w portach i terminalach,
A.33.2(8)7. przygotować dokumenty magazynowe i transportowe;
A.33.2(8)8. prowadzić korespondencję handlową;
A.33.2(8)9. przygotować ofertę dla klienta na usługi realizowane w portach i terminalach;

PKZ(A.q)(1) rozróżnia rodzaje portów i terminali;
A.34.1(1) określa elementy infrastruktury portów i
terminali;
A.34.1(2) określa wyposażenie portów i terminali;
A.34.2(2) określa odpowiedzialność materialną,
osobistą i wspólną za powierzone mienie;

PRAKTYKI ZAWODOWE
ORGANIZOWANIE PORTÓW I TERMINALI
PKZ(A.q)(4)3.analizować usługi w portach i terminalach
A.34.1(1)1.wymienić elementy infrastruktury portów i terminali
A.34.1(1)2.dobrać elementy infrastruktury do rodzaju portu i terminalu
A.34.1(1)3.określić rolę infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania dróg i ciągów transportowych
A.34.1(2)1.opisać wyposażenie portów i terminali
A.34.1(2)2.scharakteryzować wyposażenie portów i terminali w zależności od rodzaju, typu portu i
terminalu
A.34.2(3)1.opisać organizacje pracy w portach i terminalach

SPORZĄDZANIE OFERTY USŁUG PORTÓW I TERMINALI
A.33.1(1)1. analizować potrzeby klientów
A.33.1(1)2. prezentować klientom oferowane usługi;
A.33.1(1) określa oczekiwania klientów;
A.33.1(1)3. obsłużyć klientów zgodnie z przyjętymi zasadami
A.33.1(1)4. rozpatrzyć reklamacji klienta po wykonaniu konkretnej usługi;
A.33.1(4)4. opracować ofertę usług dla podróżnych;
A.33.1(4)5. zapoznać podróżnych z ofertą usług;
A.33.1(4) przygotowuje oferty usług dla podróżnych;
A.33.1(4)6. ustalać zakresy odpowiedzialności i obowiązków stron podczas realizacji usług w portach i
terminalach,
A.33.1(6)1. sporządzić dokumenty dotyczące usług zgodnie z obowiązującymi zasadami
A.33.1(6)2. prowadzić dokumentację usług w portach i terminalach,
A.33.1(6) sporządza dokumentację związaną
A.33.2(6)1. wymienić zasady obsługi związanej z przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i
z planowaniem obsługi podróżnych;
wymagających szczególnej troski;
A.33.2(6)2. sporządzić regulamin dotyczący obsługi związanej z przewozem osób chorych,
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niepełnosprawnych i wymagających szczególnej troski;
A.33.2(6)3. stosować zasady obsługi związanej z przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i
wymagających szczególnej troski;
Organizowanie procesów transportowych i magazynowych w portach i terminalach
A.34.1(9)1.określić zasady transportu ładunku różnymi środkami transportu
A.34.1(9) wykonuje czynności związane
A.34.1(9)2.scharakteryzować ładunki transportowane różnymi środkami transportu
z magazynowaniem i przeładunkiem towarów;
A.34.1(9)4.przedstawić czynności składające się na proces magazynowania
A.34.1(10)1.rozróżnić rodzaje magazynów
A.34.1(10) obsługuje regały magazynowe niskiego i
A.34.1(10)2.opisać wyposażenie magazynu
wysokiego składowania;
A.34.1(10)4.dobrać urządzenia transportowe obsługujące magazyny
A.34.1(12)1.scharakteryzować magazynowe systemy informatyczne
A.34.1(12) obsługuje automatyczne systemy
składowania i określania towarów;
A.34.1(12)2.stosować urządzenia do automatycznej identyfikacji ładunków
A.34.2(6)1.opisać metody inwentaryzacji
A.34.2(6) przeprowadza inwentaryzację magazynów;
A.34.2(6)2.stosować zasady inwentaryzacji magazynów
A.34.1(3)1.opisać systemy transportowe
A.34.1(3)2.scharakteryzować środki transportu dalekiego
A.34.1(3) rozróżnia środki transportu bliskiego
A.34.1(3)3. sklasyfikować urządzenia transportu bliskiego stosowane w portach i terminalach
i transportu dalekiego oraz określa ich przeznaczenie;
A.34.1(3)5.rozróżnić urządzenia transportu bliskiego stosowane w portach i terminalach ze względu na
ich przeznaczenie
A.34.1(4)1.opisać zasady doboru środków transportu bliskiego
A.34.1(4) dobiera środki transportu bliskiego do
A.34.1(4)2.dobrać środki transportu bliskiego do realizacji określonego zdania transportowego
przeładunku towarów;
A.34.1(4)3.planować systemy transportowe ładunków w portach i terminalach
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