
SPRZEDAWCA
Branżowa Szkoła I Stopnia  (trzyletnia)

Sprzedawca  sprzedaje  produkty  oferowane  w  punktach 
sprzedaży drobnodetalicznej  (w kioskach i  na targowiskach), 
detalicznej  (sklepach,  hipermarketach)  oraz  hurtowej 
(w hurtowniach); obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu 
metodą  tradycyjną)  lub  pośrednio  (w  handlu  metodą 
samoobsługową).  W trakcie nauki  uczniowie zgłębiają wiedzę 
w  zakresie  organizacji  sprzedaży,  promocji  towarów, 
towaroznawstwa oraz obsługi  sprzętu komputerowego,  w tym 
również  kas  fiskalnych.  Zajęcia  praktyczne  odbywają 
w placówkach handlowych.

W wyniku kształcenia w zawodzie uczeń powinien umieć:

• przyjmować i przechowywać towary,
• przygotowywać towary do sprzedaży,
• eksponować towary,
• korzystać  z  informacji  o  towarach  z  prospektów, 

ulotek,  poradników  oraz  kodów  informacyjnych,  
w oparciu o posiadaną wiedzę towaroznawczą,

• rozróżniać cechy towarów,
• stosować nowoczesne i specjalne formy sprzedaży,
• prowadzić właściwą rozmowę sprzedażową,
• prezentować towar i udzielać odpowiednich porad,
• wystawiać  dokumenty  związane  z  obrotem 

towarowym,
• prowadzić ewidencję sprzedaży,
• obliczać  ceny,  marże,  podatek  od towarów i  usług, 

zapasy towarów,
• dokonywać inwentaryzacji towarów,

• obsługiwać urządzenia i sprzęt techniczny stosowany 
w nowoczesnych sklepach,

• obsługiwać  komputer  i  korzystać  z  programów 
użytkowych,

• dbać o estetykę sklepu,
• posługiwać  się  podstawowymi  przepisami  prawa 

pracy,

Sprzedawca  to  zawód,  który  wymaga  ciągłego  kontaktu  
z  innymi  ludźmi.  Pozornie  każdy  może  zostać  sprzedawcą  
i odnosić w tym zawodzie sukcesy… Ale nic bardziej mylnego. 
Potrzebne  są  szczególne  cechy  charakteru,  które  bardzo 
pomagają w tej pracy.
Dobry  sprzedawca  posiada  wysoki  poziom  empatii,  jest 
asertywny  i  dyskretny.  Umie  doradzić  klientowi,  ale  też  nie 
narzuca  swojego  zdania.  Jest  najlepszą  wizytówką  sklepu,  
w którym pracuje
Absolwenci  trzyletniej  Branżowej  Szkoły  I  Stopnia 
przygotowywani  są  głównie  do  pracy  na  stanowisku 
sprzedawcy.  Mogą  także  kontynuować  naukę  w  formach 
szkolnych i pozaszkolnych. 

Twoja przyszłość zaczyna się u nas!!!
 Dołącz do Fabryki Fachowców w ZST 

facebook.com/zstwlipnie
BĄDŹ AKTYWNY ZAWODOWO!
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