
 
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi 
 
 

Zawód : SPRZEDAWCA 
 
 
 
1. Kształcenie w zawodzie sprzedawcy ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy  

    w  charakterze:  
sprzedawcy w handlu detalicznym, 

sprzedawcy w handlu hurtowym, 

akwizytora sprzedaży, 

      organizatora sprzedaży usług, 
 

przedsiębiorcy - prowadzenie własnej działalności gospodarczej np. mała 

firma handlowa. 
 
 
 
 

2. Zawód sprzedawcy kształtuje umiejętności: 

wykonywanie czynności związanych z obsługą klienta oraz realizacją transakcji kupna 

sprzedaży, 
 

przyjmowania dostaw oraz przygotowanie 

towarów do sprzedaży, 
 

sporządzania dokumentów magazynowo – sprzedażowych, 

obsługi urządzeń sprzedażowych i magazynowych, 
 

językowe (język angielski), które są niezbędne w kontaktach 

handlowych, posługiwania się techniką komputerową w handlu. 
 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie sprzedawca kształci wykwalifikowanych 

pracowników handlu zgodnie z wymogami współczesnego rynku. Kształcenie w zawodzie 

sprzedawcy daje wiedzę z dziedziny sprzedaży towarów, organizacji sprzedaży, 

towaroznawstwa. 
 
 
 
 
 
 

 

3. Po skończonej Szkole będziesz umiał:  
sprawnie obsługiwać klienta, 

 
udzielać informacji o towarach i warunkach sprzedaży, 

 
urządzać ekspozycje stałe wewnątrz sklepu oraz na wystawach – witrynach okiennych 

lub wyznaczonych miejscach, 
 

obsługiwać urządzenia i sprzęt techniczny, 
 

przyjmować towar i kwitować odbioru przyjmowanych 

towarów, dokonywać inkasa należności, 
 

sporządzać dokumentację potwierdzającą 

sprzedaż, sporządzać dokumentację magazynową, 
 

przyjmować reklamacje,  
przeprowadzać inwentaryzację towarów, 

 
obsługiwać fachowe programy sprzedażowo – magazynowe np. Subiekt GT. 



4. Zawód przeznaczony jest dla osób:  
komunikatywnych, 

 
rzetelnych i uczciwych, 

cierpliwych, 

wykazujących się podzielnością uwagi, 
 

posiadających łatwość zapamiętywania i podejmowania 

decyzji, posiadających umiejętność samokontroli i samooceny, 
 

posiadających umiejętności rachunkowe. 
 
 
 

5. Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego wg poniższych 

kwalifikacji:  
Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej z Oddziałami Integracyjnymi trwa 3 lata. Cykl 

nauczania kształcenia zawodowego obejmuje:  
zajęcia teoretyczne (w oparciu o przedmiotowy program nauczania), 

 
zajęcia praktyczne (przygotowanie do wykonywania zawodu odbywa się głównie 

poprzez realizację zadań zbliżonych do tych, które są wykonywane na stanowisku 

pracy). 
 
6. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie sprzedawca – 

kwalifikacja A.18. Prowadzenie sprzedaży (organizowanie sprzedaży i sprzedaż 

towarów)  
Uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Oddziałami Integracyjnymi potwierdza swoje 

kwalifikacje przystępując w trakcie nauki do egzaminu. Po zdaniu egzaminu z 

kwalifikacji A.18, zdający otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 

wyuczonym zawodzie oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass). 
 
 
 
7. Perspektywy zatrudnienia: 
 

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Oddziałami Integracyjnymi mają bardzo szerokie 

możliwości podjęcia pracy na rynku po ukończonej szkole. Najczęściej są zatrudniani na 

stanowisku sprzedawcy, kasjera lub kasjera – sprzedawcy w placówkach handlu detalicznego 

lub hurtowego. Absolwent szkoły zawodowej może także pracować na stanowisku 

przedstawiciela handlowego lub prowadzić własne przedsiębiorstwo handlowe. 

 

 

8. Jeśli wybierzesz naukę w „Koperniku” to:  
znajdziesz tu życzliwych i kompetentnych nauczycieli, którzy pomogą 

Ci zdobyć wiele praktycznych umiejętności; 
 

zapoznasz się z ciekawymi przedmiotami zawodowymi, których nie ma 

w liceum; 
 

zdobędziesz ZAWÓD;  
będziesz mógł brać udział w olimpiadach (Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, 

 
Olimpiadzie Rachunkowości, Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie  
Wiedzy  
o Bankach, Olimpiadzie Wiedzy o podatkach) i innych 

konkursach przedmiotowych  
oraz w wielu akcjach okolicznościowych (Dzień Przedsiębiorczości, Światowy 

Dzień Oszczędzania; ABC Konsumenta, warsztaty finansowe prowadzone 

przez pracowników banków itp), 



odbędziesz praktyki zawodowe; 
 

będziesz miał możliwość pogłębiania wiedzy w kołach zainteresowań i 

zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych; 
 

będziesz mógł uzyskać stypendium naukowe dla najlepszych 

uczniów; wesprzemy Cię w rozwijaniu Twoich pasji i zainteresowań; 
 

będziesz czuł się bezpiecznie w monitorowanej Szkole; 
 

doskonale przygotujemy Cię do wejścia na rynek pracy i wykonywania 

wyuczonego zawodu oraz do ewentualnej jego zmiany zgodnie z 

potrzebami pracodawców; 
 

przygotujemy Cię do życia w warunkach współczesnego świata, 

wykonywania pracy zawodowej i własnej działalności gospodarczej, 
 

będziesz się tutaj czuł/czuła dobrze, bo jesteśmy Szkołą przyjazną i otwartą. 


