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WYMAGANIA EDUKACYJNE  

NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

 

KADRY I PŁACE 

KLASA II  

DZIAŁ: KADRY 
 
WYMAGANIA NA OCENB DOPUSZCZAJAC=: 
- klasyfikuje pracowników w przedsiCbiorstwie według rócnych kryteriów, 
- omawia procedury zwalniania i przyjmowania pracowników, 
- omawia zasady rekrutacji pracowników, 
- wymienia dokumentacjC kadrowa, 
- wymienia podstawowe prawa i obowi>zki pracownika, 
- charakteryzuje umowy o pracC, 
- omawia tryby rozwi>zania umów o pracC, 
- wymienia rodzaje urlopów pracowniczych, 
- zna uprawnienia zwi>zane z rodzicielstwem, 
 
 
WYMAGANIA NA OCENB DOSTATECZN=. WYMAGANIA NA OCENB DOPUSZCZAJ=C= A PONADTO: 
- potrafi policzyć współczynnik przyjCć, zwolnieM, współczynnik wymiany, 
- wyjaWnia istotC polityki kadrowej, 
- wymienia czynniki motywuj>ce pracowników do pracy, 
- omawia czCWci akt osobowych, 
- zna okresy wypowiedzenia umów o pracC 
 
WYMAGANIA NA OCENB DOBR=. WYMAGANIA NA OCENE DOPUSZCZAJAC=, DOSTATECZN= A PONADTO: 
- okreWla i wylicza  współczynnik stabilnoWci, 
- wyjaWnia pojCcia: podac siły roboczej, popyt na siłC robocza, 
- sporz>dza prawidłowe dokumenty kadrowe, 
- wylicza wymiar urlopów pracowniczych, 
 
 
WYMAGANIA NA OCENB BARDZO DOBR=. WYMAGANIA NA OCENB DOPUSZCZAJ=C=, DOSTATECZN=, DOBR= A 
PONADTO: 
- posługuje siC przepisami prawa pracy w sporz>dzaniu i omawianiu dokumentacji kadrowej, 
- potrafi sporz>dzić regulamin pracy w przedsiCbiorstwie 
- porównuje umowy cywilnoprawne z umowami o pracC 
 
DZIAŁ: PŁACE 
 
WYMAGANIA NA OCENB DOPUSZCZAJAC=: 
- zna pojCcie wynagrodzenia za pracC i jego funkcje, 
- zna systemy wynagrodzeM, 
- wymienia  elementy wynagrodzenia 
- wymienia Wwiadczenia pozapłacowe 
- wymienia rodzaje potr>ceM z listy płac 
- zna systemy ubezpieczeM społecznych, 
- wymienia Wwiadczenia z ubezpieczeM społecznych 
- zna podstawowe informacje dotycz>ce podatku dochodowego potr>canego w liWcie płac, 
- wymienia wskaaniki wzrostu wynagrodzeM, 
- wymienia wskaaniki produktywnoWci wynagrodzeM, 
- zna podstawowe zadania programu PŁATNIK, 
- zna podstawowe moduły programu GRATYFIKANT, 
- zakłada podmiot i kartoteki pracownicze, 
- wylicza listC płac 
 
 
WYMAGANIA NA OCENB DOSTATECZN=. WYMAGANIA NA OCENB DOPUSZCZAJ=C= A PONADTO: 
 - wyjaWnia pojecie wynagrodzeM obligatoryjnych i fakultatywnych 
- wymienia składniki ubezpieczeM społecznych, 
-  omawia Wwiadczenia z ubezpieczeM społecznych, 
- wylicza wskaaniki wzrostu wynagrodzeM, 
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- wylicza wskaaniki produktywnoWci wynagrodzeM, 
- sporz>dza dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe w programie PŁATNIK,  
- wylicza płace w rócnych systemach wynagrodzeM, 
 
 
WYMAGANIA NA OCENB DOBR=. WYMAGANIA NA OCENE DOPUSZCZAJAC=, DOSTATECZN= A PONADTO: 
- potrafi prawidłowo policzyć wysokoWć wynagrodzenia w rócnych systemach płac 
- omawia Wwiadczenia pozapłacowe, 
- zna wysokoWć procentow> składek ubezpieczeniowych, 
- prawidłowo wylicza podatek dochodowy w liWcie płac, 
- interpretuje wskaaniki wzrostu i produktywnoWci wynagrodzeM, 
- omawia pracC w programie PŁATNIK, sporz>dza poprawne dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe, 
- samodzielnie dokonuje obligatoryjnych potr>ceM w listach płac 
 
WYMAGANIA NA OCENB BARDZO DOBR=. WYMAGANIA NA OCENB DOPUSZCZAJ=C=, DOSTATECZN=, DOBR= A 
PONADTO:  
- omawia regulamin wynagrodzeM, 
- bezbłCdnie wylicza rócne wynagrodzenia za pracC,  
- posługuje siC przepisami prawa zawartymi w kodeksie pracy , 
- dokonuje prawidłowych potr>ceM z listy płac ubezpieczeM społecznych, 
- sporz>dza prawidłow> listC płac, 
- analizuje otrzymane wskaaniki wzrostu i produktywnoWci wynagrodzeM. 
- z łatwoWci> potrafi wprowadzić płatnika składek, dokonać zgłoszeM i rozliczyć odpowiednie składki ubezpieczeniowe i zdrowotne 
współpracuj>c ze stron> internetowa ZUS, 
- z łatwoWci> posługuje siC programem kadrowo-płacowym, samodzielnie i bezbłCdnie wykonuje  wszystkie zadania zwi>zane ze 
sporz>dzeniem dokumentacji kadrowo-płacowej 
 
 

Celuj>cy: otrzymuje uczeM, który opanował 100% treWci programowych i ponadto proponuje 

rozwi>zania nietypowe, bierze udział w konkursach przedmiotowych 

 

 


