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PROGRAM STAŻU 

dla zawodu 

technik organizacji reklamy 
zgodny z programem nauczania obowiązującym  

w ZSZiO im. KZL w Lubaniu 

poszerzony o treści wykraczające poza podstawę programową, 

opracowany w ramach Projektu Zawodowo i profesjonalnie 
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1.Organizacja stażu zawodowego. 
 

 Program stażu skierowany jest do uczniów technikum, którzy chcą rozwijać 

umiejętności zawodowe. Jego treści wykraczają poza podstawę programową oraz program 

nauczania kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy. 

Program powstał przy współpracy z pracodawcami. 

 

Organizacja stażu zawodowego: 

• czas trwania stażu dla 1 uczestnika wynosi 160 godzin; 

• staż obejmuje 5 dni roboczych w tygodniu, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy; 

• dobowy wymiar czasu pracy nie przekracza 8 godzin, staż nie odbywa się w porze nocnej; 

• stażysta nie może świadczyć pracy w godzinach nadliczbowych; 

• czas trwania stażu uwzględnia przepisy obowiązujące w danym zakładzie pracy; 

• uczniowie mają obowiązek prowadzić elektroniczne dzienniczki stażu, w których powinni 

zapisywać informacje dotyczące stanowiska pracy, zakresu wykonywanych czynności, 

godzin stażu oraz własne wnioski; 

• wzór dzienniczka oraz wzór certyfikatu dla ucznia stanowią załączniki do „Regulaminu 

staży zawodowych”. 

 

2. Cel główny stażu zawodowego. 

 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów w zawodzie technik 

organizacji reklamy oraz przygotowanie ich do wejścia na lokalny rynek pracy. Staż 

zawodowy u pracodawcy wpłynie na podniesienie kompetencji personalnych i społecznych 

przyszłych pracowników.  

 Uczeń utrwali, wykorzysta i rozszerzy umiejętności zdobyte w szkole poprzez 

wykonywanie zadań w rzeczywistych warunkach pracy na stanowisku w branży reklamowej. 

 Stażysta pozna funkcjonowanie firmy lub działu z tzw. branży kreatywnej, do której 

należy działalność reklamowa np. agencji reklamowej, drukarni wielkoformatowej, działu 

promocji / reklamy w firmie lub instytucji dowolnej branży. 



 

 

ZAWODOWO I PROFESJONALNIE 

Realizator: Powiat Lubański - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu 

Aleja Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel/fax 75 64 553 40.  
 

 

 

 

Z i P
 

 W zadaniach zawodowych w rzeczywistym procesie pracy uczeń pozna 

funkcjonowanie przedsiębiorstwa / działu oraz będzie realizował różne zadania. Program 

stażu należy traktować w sposób elastyczny w zależności od miejsca odbywania stażu i 

realizowanych zadań zawodowych.  

 Nowoczesne i rzeczywiste warunki pracy, przybliżą ucznia do aktywnego 

funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Staż zawodowy u pracodawcy wpłynie na 

wzrost poziomu wiedzy i umiejętności oraz podniesienie kompetencji personalnych i 

społecznych w zawodzie. 

 

3. Program stażu. 
• program stażu zawodowego opracowany został na podstawie analizy potrzeb szkół  

w zakresie kształcenia zawodowego w specjalności technik organizacji reklamy; 

• celem stażu zawodowego jest podniesienie praktycznych umiejętności zawodowych oraz 

wskazanie kierunku w zakresie prowadzenia i zarządzania organizacją; 

• staż zawodowy dla uczniów odbywać się będzie w firmie zgodnie z programem; 

• staż zawodowy prowadzony będzie pod kierunkiem opiekunów stażu, którymi są 

wyodrębnieni pracodawcy lub ich pracownicy; 

• program stażu zawodowego obejmuje szeroki zakres materiału pozwalający na elastyczny 

dobór zadań przez ucznia; 

• przykładowe zadania mają pokazać, w jakim kierunku powinien przebiegać staż oraz 

wskazywać minimalny poziom ćwiczeń i typologie zadań do wykonania przez ucznia;  

• program obejmuje następujące moduły, obszary: 

 I Organizacja pracy 

 II Sprzedaż produktów / usług reklamowych 

 III Organizacja kampanii reklamowej. 

W ramach stażu zawodowego należy zrealizować treści programowe z różnych 

modułów. Określone wskaźniki celów szczegółowych wynikają bezpośrednio z rezultatów 

poszczególnych zadań.  

 Po zakończeniu stażu uczniowie będą merytorycznie i praktycznie przygotowani do 

podjęcia pracy na podobnym stanowisku w branży reklamowej. 
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4. Umiejętności szczegółowe, które uzyska uczeń. 

 Uczeń w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do 

wykonywania następujących zadań zawodowych: 

• organizowania stanowiska pracy; 

• organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych; 

• organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej; 

• projektowania oraz wykonywania środków reklamowych. 

 

 

5. Ramowy plan stażu zawodowego. 
Obszar Dział Zakres realizacji zadań Liczba 

godzin 

I Organizacja pracy 

 zapoznanie z firmą / działem realizacji 

stażu 

 organizowanie stanowisko pracy zgodnie 

z przepisami BHP, ochrony 

przeciwpożarowej oraz wymaganiami 

ergonomii,  

 obsługiwanie odpowiednich programów 

komputerowych i innych urządzeń na 

danym stanowisku pracy; 

 planowanie pracy w celu efektywnego 

wykorzystania czasu pracy, 

 samodzielne rozwiązywanie problemów; 

  współpraca w zespole, 

40 

II 
Sprzedaż produktów / 

usług reklamowych 

 tworzenie i aktualizacja bazy danych o 

klientach;  

 prowadzenie rozmów sprzedażowych; 

 pozyskiwanie klientów; 

 opracowanie oferty, innych 

dokumentów, cennika na potrzeby 

obsługi klienta 

 prezentacja oferty; 

 prowadzenie sprzedaży produktów i 

usług; 

 realizacja zlecenia i zamówienia 

50 
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 prowadzenie dokumentacji dotyczącej 

sprzedaży; 

 wykorzystanie technologii 

informatycznej w procesie sprzedaży 

III 
Organizacja kampanii 

reklamowych 

 obsługa odpowiednich programów 

komputerowych; 

 dobór odpowiedniej formy i środków do 

zaprojektowania reklamy;  

 zaprojektowanie elementów reklamy 

zgodnie z oczekiwaniami klienta; 

  ocena jakości; 

 zaprojektowanie narzędzi promocji dla 

produktu: reklamy, public relations, 

promocji sprzedaży, marketingu 

bezpośredniego; 

 opracowanie planu finansowego lub 

kosztorysu; 

 planowanie kampanii reklamowej. 

70 

Razem 160 

 

 

6. Szczegółowy plan stażu zawodowego. 

Dni stażu: 1-5 

Organizacja pracy: 

 Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej 

i ochrony środowiska. Stosowanie podręcznego sprzętu i środków gaśniczych. 

Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. 

 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii.  

 Rozpoznawanie czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w procesie 

pracy.  

 Stosowanie zasad współpracy w zespole. 

 Przestrzeganie przepisów, regulaminów i zasad obowiązujących pracowników firmy. 

 Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa. 

 Wprowadzanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych wpływających na poprawę 

jakości pracy. 
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 Podejmowanie decyzji. 

 

Dni stażu: 6-12 

Sprzedaż produktów / usług reklamowych 

 

 Uczestniczenie w rozmowach handlowych z klientami. 

 Rozpoznawanie potrzeb klienta. 

 Redagowanie oficjalnych pism. 

 Przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji. 

 Udzielanie informacji zainteresowanym klientom. 

 Przyjmowanie i realizacja zleceń. 

 Przygotowanie prezentacji multimedialnych. 

 Przygotowanie i prezentowanie oferty. 

 Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej sprzedaży. 

 Sporządzanie faktury VAT, rachunku, paragonu. 

 Sporządzanie cenników, kosztorysów zawierających ceny netto i brutto. 

 Obsługiwanie programów komputerowych przydatnych do sprzedaży. 

 Tworzenie i uzupełnianie baz danych klientów. 

 Wyszukiwanie nowych klientów. 

 

Dni stażu 12-20 

 
Organizacja kampanii reklamowej 

 Obsługiwanie programów graficznych potrzebnych do wykonania reklamy. 

 Stosowanie zasad kompozycji, koloru, liternictwa, rysunku w pracach projektowych. 

 Projektowanie reklamy oraz elementów systemów identyfikacji firmy (logo, papier 

firmowy, wizytówka) zgodnie z oczekiwaniem klienta. 

 Tworzenie scenariuszy spotów reklamowych. 

 Obsługiwanie urządzeń poligraficznych i drukarskich, aparatów, kamer i pozostałego 

sprzętu potrzebnego do przygotowania środków reklamowych (w zależności od 

wyposażenia miejsca praktyk). 

 Łączenie tekstów z grafiką i zdjęciami. 

 Korekta materiałów reklamowych, retusz zdjęć. 

 Monitorowanie realizacji zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

 Przygotowanie podstawowych założeń kampanii reklamowej, celów reklamy. 

 Sporządzanie kosztorysu kampanii reklamowej. 

 Dobieranie środków i nośników reklamy. 

 Współpraca z mediami. 

 Organizowanie sesji zdjęciowych. 

 Planowanie i przygotowanie konferencji, konkursów, loterii, pokazów, degustacji, 

demonstracji próbek w ramach promocji sprzedaży lub public relations. 

 Współpracowanie z firmami specjalistycznymi oraz dostawcami. 
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 Ocenianie wykonywanych działań. 

 Zbieranie informacji. 

 Przeprowadzanie badań np. w formie ankiet, wywiadów itp.  

 Prowadzenie analizy SWOT. 

 Weryfikowanie i interpretowanie wyników badań rynkowych. 

 

 

 

7. Treści kształcenia, które uczeń powinien poznać i 

doskonalić podczas stażu zawodowego. 

Uczeń powinien uzyskać kompetencje w zakresie: 

- organizowania stanowiska pracy technika organizacji reklamy zgodnie z obowiązującymi 

wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska, etyki zawodowej; 

- opracowania zakresów czynności na stanowisku pracy; 

- rozpoznawania potrzeb klienta usług reklamowych; 

- prowadzenia rozmów handlowych i negocjacji z potencjalnym klientem usług reklamowych 

w języku polskim i języku obcym; 

- prezentowania oferty sprzedaży produktów i usług reklamowych; 

- prowadzenia dokumentacji dotyczącej sprzedaży produktów i usług;  

- współpracowania przy realizacji usług reklamowych z różnymi instytucjami i specjalistami; 

- prezentowania informacji reklamowej w formie graficznej, tekstowej i tabelarycznej; 

- przygotowywania prezentacji multimedialnych; 

- tworzenie przekazu reklamowego, reklamy, 

- wykonanie projektów reklam, posługując się dokumentacją, 

-  obsługiwania programów komputerowych i sprzętu potrzebnego w branży reklamowej; 

- opracowania poszczególnych elementów promocji; 

- planowanie kampanii reklamowej; 

-  stosowania przepisów prawa autorskiego i własności intelektualnej oraz innych 

obowiązujących w branży reklamowej. 
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8. Kryteria oceny stażu zawodowego. 

Szczegółowe kryteria oceny obejmują: 

 Ocenę pracy i zachowania stażysty: dokładność, systematyczność, punktualność, 

zaangażowanie w wykonywane zadania, samodzielność w działaniu, itp. 

 Ocenę prowadzenia dzienniczka stażu. 
 

Prowadzenie dzienniczka stażu zawodowego: 

 Dzienniczek stanowi podstawowy dokument zaliczenia stażu. 

 Dzienniczek należy prowadzić starannie i na bieżąco. 

 Każdy zapis w dzienniczku powinien być potwierdzony czytelnym 

podpisem/pieczątką opiekuna stażu.  

 Po zakończeniu stażu, dzienniczek należy złożyć u zakładowego opiekuna stażu  

w celu wystawienia przez niego oceny. 
 

Obowiązujące załączniki: 

 Dzienniczek stażu – wzór.  
 Certyfikat dla ucznia potwierdzający ukończenie stażu – wzór. 

 

 

 

Opracowanie:  

Monika Ozga- nauczyciel przedmiotów zawodowych  w Zespole Szkół Zawodowych i 

Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej 

Andrzej Bonio-właściciel „Studio Bonio” Reklama Poligrafia 

 

 

  

 
 


