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Indywidualny Plan Działania (IPD) 
 

I. Dane osobowe:  

 
Nazwisko i imię ucznia  ………………………………………………………………… PESEL ……………………………………….. 

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania  …………………………………………………………………………………………………………………… 

Zawód kształcenia: technik ekonomista/technik logistyk* 

*podkreśl wybrany 

 

II. Główny cel zawodowy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

III. Główny cel edukacyjny: 

 
 Ukończenie szkoły średniej 

 Ukończenie szkoły średniej i uzyskanie tytułu technika 

 Ukończenie szkoły średniej, uzyskanie tytułu technika i zdanie matury 

 Ukończenie szkoły średniej, uzyskanie tytułu technika, zdanie matury i ukończenie studium policealnego/szkoły dla dorosłych 

 Ukończenie szkoły średniej, uzyskanie tytułu technika, zdanie matury i ukończenie studiów I stopnia (lic.) 



 

Projekt: „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista -  sukces na rynku pracy” 
nr wniosku: WND-RPPK.09.04.00-18-0004/16 finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

Działanie 9.4. 
 

2 

 Ukończenie szkoły średniej, uzyskanie tytułu technika, zdanie matury i ukończenie studiów II stopnia (mgr) 

 Ukończenie szkoły średniej, uzyskanie tytułu technika, zdanie matury, ukończenie studiów II stopnia oraz uzyskanie kolejnych stopni 

naukowych* 

*wybierz i podkreśl jeden wariant planowanej ścieżki edukacyjnej 

 

 

IV. Predyspozycje, doświadczenia zawodowe, kwalifikacje i harmonogram planowanych działań rozwoju 

osobistego:  

 

1. 
Mocne strony 

i predyspozycje 

zawodowe 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. 

Doświadczenie 

zawodowe  

i kwalifikacje 

zdobyte w trakcie 

nauki szkolnej 

 Praktyka zawodowa (terminy, czas trwania w tygodniach, miejsce odbywania praktyk)  
 
…………..……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Uzyskane kwalifikacje zawodowe  

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji       

magazynowania. 

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych. 

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych. 

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 

A.36. Prowadzenie rachunkowości 

 Uzyskany tytuł zawodowy po zdaniu wszystkich kwalifikacji w zawodzie:   

technik ekonomista/technik logistyk* 

 Inne: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

*podkreśl wybrany 

3. 

Doświadczenie 

zawodowe  

i kwalifikacje 

zdobyte w trakcie 

udziału w projekcie 

 Staż zawodowy (termin, czas trwania w godzinach 150/300, miejsce odbywania stażu)  
 

…………..……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Uzyskane kwalifikacje dodatkowe wymagane na rynku pracy:  

Obsługa kas fiskalnych 

Uprawnienia na wózki jezdniowe kat. II  potwierdzone przez UDT 

Prawo jazdy kat C+E 
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 Udział w warsztatach logistycznych/ekonomicznych* 

*podkreśl właściwe 

4. 
Harmonogram 

planowanych działań 

Działanie: Termin: 
Przystąpienie do egzaminu maturalnego  

Rozpoczęcie studiów dziennych  

Rozpoczęcie studiów zaocznych  

Rozpoczęcie pracy zawodowej (najemnej)  

Rozpoczęcie działalności gospodarczej  

Praca za granicą   

Inne działania: 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 
……………….. 

………………. 

………………. 

 

5. 
Planowany termin 

wejścia na rynek 

pracy 

 Bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej 

 W trakcie studiów 

 Po ukończeniu studiów I stopnia 

 Po ukończeniu studiów II stopnia* 

*podkreśl wybrany 
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     Podpis szkolnego doradcy zawodowego                       Data i podpis uczestnika projektu 

 

……………………………………………….         …………………………………………………………… 


