
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ  

DLA ZAWODU  

TECHNIK HOTELARSTWA (422402)  

DLA PIĘCIOLETNIEGO TECHNIKUM 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. K.K. BACZYŃSKIEGO  
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Czas trwania praktyki zawodowej: 

4 tygodnie w klasie trzeciej oraz 4 tygodnie w klasie czwartej 

 

Wymiar godzin praktyki zawodowej w roku szkolnym: 160 

 

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

1. Utrzymanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych. 

2. Przygotowanie i podawanie śniadań. 

3. Organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. 

 

 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu praktyki potrafi: 
Materiał nauczania 

HGT.03.3.(3)1 rozróżnić prace porządkowe w 

obiekcie hotelarskim; 
– Organizacja stanowiska pracy 

– Rodzaje sprzątania. 

– Systemy pracy. 

– Techniki sprzątania jednostek 

mieszkalnych z zastosowaniem 

procedur. 

– Sprzęt i środki utrzymania 

czystości. 

– Obsługa urządzeń i sprzętu do 

utrzymania czystości. 

– Dbanie o rzeczy gościa i mienie 

obiektu zgodnie z przepisami prawa 

i obowiązującymi standardami. 

– Przepisy bezpieczeństwa i higieny 

pracy, ochrony przeciwpożarowej i 

ochrony środowiska.  

– Współpraca służby pięter z innymi 

działami obiektu. 

– Procedury postępowania z rzeczami 

pozostawionymi przez gości oraz z 

rzeczami znalezionymi na terenie 

obiektu. 

– Przygotowanie sali konsumenckiej 

do przyjęcia gości. 

– Rodzaje śniadań. 

– Jadłospisy dotyczące śniadań 

dostosowane do potrzeb gości. 

– System HACCP, zasada GHP w 

gastronomii hotelowej. 

– Techniki obsługi gości. 

– Zasady przygotowywania  i 

podawania potraw oraz napojów w 

zakresie śniadań. 

– Karty menu dostosowane do 

potrzeb gości. 

– Techniki podawania śniadań. 

HGT.03.3.(3) 2 zastosować właściwe techniki 

sprzątania jednostek mieszkalnych; przestrzegać 

procedur podczas wykonywania prac porządkowych, 

HGT.03.3.(3) 3dobrać urządzenia i sprzęt oraz 

właściwe środki  czystości do  rodzaju wykonywanych 

prac porządkowych; 

HGT.03.3.(3) 4obsłużyć urządzenia do utrzymania 

czystości stosowane w hotelarstwie; 

HGT.03.3.(3) 4,5  dobrać i obsłużyć sprzęt do 

utrzymania czystości zgodnie z instrukcją; 

HGT.03.3.(3) 3zastosować odpowiednie  do stopnia  

zabrudzenia i stosowanej  technologii środki czystości; 

HGT.03.3.(3) 5 zastosować środki dezynfekcyjne 

zgodnie z wymogami  sanitarnymi; 

HGT.03.3.(3)2 zastosować procedury przygotowania 

jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości; 

HGT.03.3.(3)1wykonać czynności związane ze 

sprzątaniem jednostki mieszkalnej; 

HGT.03.3.(4)1 zaplanować zakres wykonywanych 

czynności porządkowych w jednostce mieszkalnej: 

a) przed przyjazdem gości, 

b) podczas pobytu gości 

c) po wyjeździe gości 

HGT.03.3.(4)2 uzupełnić wyposażenie jednostek 

mieszkalnych; 

HGT.03.3.(4) 3  sprawdzić funkcjonowanie urządzeń 

wchodzących w skład wyposażenia jednostek 

mieszkalnych, określić sposób postępowania w 

przypadku awarii sprzętu lub urządzeń 

HGT.03.3.(4) 4 ocenić sposób przygotowania 

jednostki 

HGT.03.3.(5) 1 zastosować procedury dotyczące 

utrzymania czystości w części ogólnodostępnej 

obiektu,  



 

 
 

HGT.03.3.(5)1  dobrać prace porządkowe do rodzaju 

pomieszczeń w części ogólnodostępnej 

– Systemy rozliczeń kelnerskich. 

– Dokumentacja w gastronomii 

– Potrzeby i oczekiwania gości 

hotelowych. 

– Oferta usług dodatkowych i 

specjalnych. 

– Dokumentacja dotycząca realizacji 

usług. 

– Czynniki szkodliwe dla zdrowia i 

życia człowieka występujące w 

środowisku pracy obiektu 

świadczącego usługi hotelarskie. 

– Zasady ergonomii na stanowiskach 

pracy w obiekcie świadczącym 

usługi hotelarskie. 

– Środki ochrony indywidualnej i 

zbiorowej na stanowiskach pracy w 

obiektach hotelarskich. 

HGT.03.3.(5)2  dobrać i zastosować sprzęt oraz środki 

do utrzymania czystości w części ogólnodostępnej 

obiektu; 

HGT.03.3.(6)1  wskazać pomieszczenia rekreacyjne w 

części rekreacyjnej obiektu świadczącego usługi 

hotelarskie 

HGT.03.3.(6)2 dobrać urządzenia i sprzęt oraz środki 

czystości do rodzaju wykonywanych prac 

porządkowych w części rekreacyjnej   

HGT.03.3.(6) 3 wskazać kolejność prac porządkowych 

w części rekreacyjnej 

HGT.03.3.(7)1 zastosować procedurę postępowania z 

rzeczami znalezionymi na terenie obiektu i 

pozostawionymi przez gości, zastosować procedury 

postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości 

oraz znalezionymi w obiekcie hotelarskim 

HGT.03.3.(7) 2 określić wysokość stawek 

odszkodowania wynikających z odpowiedzialności 

obiektu za rzeczy wniesione  

HGT.03.4.(1) 1 dobierać formy podawania śniadań do 

możliwości obiektu świadczącego usługi hotelarskie 

HGT.03.4.(1) 2 przestrzegać zasad przechowywania 

produktów i półproduktów do przygotowania śniadań  

(zastosować segregację towarową zgodnie z 

wymogami sanitarno-  epidemiologicznymi; 

zastosować wymagania  dotyczące bezpiecznych 

warunków przechowania żywności) 

HGT.03.4.(2) 1 rozróżnić rodzaje śniadań hotelowych  

HGT.03.4.(2) 2 przygotować bufet śniadaniowy  

HGT.03.4.(2) 3 przygotować śniadania hotelowe 

HGT.03.4.(3) 1 rozróżnić potrzeby żywieniowe gości i 

ich oczekiwania, dostosować potrawy śniadaniowe do 

potrzeb gości 

HGT.03.4.(3) 2 stosować receptury do przygotowania 

potraw i napojów śniadaniowych zgodnie z 

oczekiwaniami gości o specjalnych potrzebach 

żywieniowych  

HGT.03.4.(4) 1 dobierać sprzęt do wykonania potraw i 

napojów śniadaniowych  

HGT.03.4.(4) 2 obsługuje sprzęt do przygotowania 

potraw i napojów śniadaniowych zgodnie z instrukcją  

HGT.03.4.(5) 1 stosować zasady serwowania śniadań 

do pokoju 

HGT.03.4.(5) 2 dobrać sposób serwowania do rodzaju 

zamówienia  

HGT.03.4.(5) 3 planuje zakres wykonywanych 

czynności w celu realizacji zamówienia room - service 



 

 
 

HGT.03.4.(5) 4 wskazać kolejność czynności podczas 

realizacji zamówienia room - service  

HGT.03.4.(6) 1rozróżnić rodzaje bielizny stołowej  

HGT.03.4.(6) 2 rozpoznać elementy zastawy stołowej 

HGT.03.4.(6) 3 dobrać nakrycie i zastawę stołową do 

rodzaju śniadania 

HGT.03.4.(6) 4 wykonać dekorację stołu 

HGT.03.4.(6) 5 nakryć stół do śniadania 

HGT.03.4.(7) 1 zebrać naczynia zgodnie z 

obowiązującymi procedurami  

HGT.03.4.(7) 2 segregować odpady gastronomiczne 

zgodnie z zasadami recyklingu 

HGT.03.4.(8) 1 stosować zasady dobrej praktyki 

higienicznej i produkcyjnej  

HGT.03.4.(8) 2 przestrzegać zasad systemu analizy 

zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control Points) oraz 

dobrej praktyki higienicznej – GHP (Good Hygienic 

Practice) 

HGT.03.4.(8) 3 wskazać konsekwencje wynikające z 

nieprzestrzegania przepisów sanitarno-

epidemiologicznych 

HGT.03.5.(1) 1 rozróżnić rodzaje usług dodatkowych  

HGT.03.5.(1) 2 rozróżnić usługi płatne i bezpłatne 

HGT.03.5.(1) 3 dobrać usługi dodatkowe do potrzeb i 

oczekiwań gości  

HGT.03.5.(2) 1 wskazać zasady organizacji 

konferencji 

HGT.03.5.(2) 2 zlecić przygotowanie zamówionych 

usług gastronomicznych 

HGT.03.5.(2) 3 zlecić przygotowanie sali 

konferencyjnej i jej wyposażenia zgodnie z 

zamówieniem 

HGT.03.5.(2) 4 zaplanować czynności dotyczące 

obsługi technicznej podczas organizowania 

konferencji  

HGT.03.5.(3) 1 rozróżnić dokumentację dotyczącą 

przyjmowania i realizacji zamówień na usługi 

dodatkowe  

HGT.03.5.(3) 2 przyjąć zamówienia na realizację 

usług dodatkowych 

HGT.03.5.(3) 3 zlecić realizację zamówionych usług 

dodatkowych  

HGT.03.5.(4) 1 sporządzić dokumentację związaną z 

przyjęciem zlecenia na usługi dodatkowe  

HGT.03.5.(4) 2 wykonać czynności wynikające z 

zamówienia na usługi dodatkowe 

HGT.03.5.(4) 3 zastosować procedury podczas 

archiwizacji dokumentacji związaną z przyjęciem 



 

 
 

zlecenia na usługi dodatkowe 

BHP 

HGT.03.1(4)1 wymienić rodzaje czynników 

niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych 

występujących w środowisku pracy  

HGT.03.1(4)2 określić sposoby przeciwdziałania 

czynnikom niebezpiecznym, szkodliwym i uciążliwym 

występującym na stanowisku pracy 

HGT.03.1(4)3 dostosować się do informacji 

przedstawionych na znakach zakazu, nakazu, 

ostrzegawczych, ewakuacyjnych, ochrony 

przeciwpożarowej oraz sygnałów alarmowych  

HGT.03.1(5)1 wskazać optymalne warunki pracy pod 

względem ergonomii i zgodności z przepisami prawa 

dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska  

HGT.03.1(5)2 zaplanować pracę zgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony przeciwpożarowej, ochrony gościa i 

środowiska 

HGT.03.1(5)3 dostosować się do zaleceń instrukcji 

dotyczącej bezpiecznej obsługi urządzeń i sprzętu 

stosowanych podczas realizacji zadań zawodowych 

HGT.03.1(5)4 dostosować się do zaleceń instrukcji 

dotyczącej utrzymania porządku i higieny w obiekcie 

świadczącym usługi hotelarskie 

HGT.03.1(5)5 utrzymać ład i porządek na stanowisku 

pracy podczas wykonywania zadań zawodowych 

HGT.03.1(6)1 wymienić środki ochrony 

indywidualnej i zbiorowej w obiekcie świadczącym 

usługi hotelarskie  

HGT.03.1(6)2 dobrać środki ochrony indywidualnej 

do rodzaju wykonywanej pracy 

HGT.03.1(6)3 użyć środków ochrony indywidualnej 

podczas realizacji zadań zawodowych 

KPS 

HGT.03.7.(1) przestrzegać zasad kultury i etyki w 

relacjach z gośćmi, przełożonym i współpracownikami  

HGT.03.7.(2) stosować zasady komunikacji 

interpersonalnej  

HGT.03.7.(3) stosować techniki radzenia sobie ze 

stresem 

HGT.03.7.(4) wykazywać się kreatywnością i 

otwartością na zmiany  

HGT.03.7.(5) aktualizować wiedzę i doskonali 

umiejętności zawodowe 

HGT.03.7.(6) planować wykonanie zadań 

zawodowych  

HGT.03.7.(7) ponosić odpowiedzialność za 



 

 
 

podejmowane działania zawodowe  

HGT.03.7.(8) negocjować warunki porozumień  

HGT.03.7.(9) współpracować w zespole 

 

 

HGT.06. Planowanie i realizacja usług w recepcji 

1. Rezerwacja usług hotelarskich  

2. Obsługa gości w recepcji  

 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu praktyki potrafi: 
Materiał nauczania 

BHP – Organizacja pracy w obiekcie 

świadczącym usługi hotelarskie. 

– Przepisy bezpieczeństwa i higieny 

pracy, ochrony przeciwpożarowej 

oraz ochrony środowiska w pracy 

recepcji. 

–  Procedury postępowania w 

sytuacji zagrożenia zdrowia i życia 

gości. 

–  Zakres uprawnień oraz 

odpowiedzialności na stanowisku 

pracy. 

–  Zasady współpracy w zespole. 

–  Organizacja stanowiska pracy 

zgodnie z wymaganiami 

ergonomii.  

–  Czynności związane z 

kompleksową obsługą gości w 

recepcji z zastosowaniem 

procedur. 

–  Dokumentacja dotycząca 

rezerwacji usług oraz obsługi gości 

w recepcji. 

 

HGT.06.2.(1) charakteryzuje zagrożenia dla zdrowia lub 

życia występujące w środowisku pracy  

(-zidentyfikować zagrożenia dla zdrowia i życia podczas 

wykonywania zadań zawodowych na stanowiskach pracy 

w recepcji; 

- scharakteryzować zagrożenia dla mienia gości oraz 

obiektu hotelarskiego występujące w recepcji;) 

HGT.06.2.(2) stosować środki ochrony indywidualnej i 

zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych  

(- dobrać środki ochrony indywidualnej do wykonania 

zadań na różnych stanowiskach prac w recepcji; 

- zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 

podczas użytkowania urządzeń technicznych na 

stanowisku pracy w recepcji;) 

HGT.06.2.(3) organizować stanowisko pracy zgodnie z 

wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska  

(-zastosować  zasady ergonomii, przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz 

ochrony przeciwpożarowej w organizacji stanowiska 

pracy w recepcji; 

- przygotować stanowiska pracy do wykonywania 

określonego zadania zawodowego w recepcji; 

- zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych w 

recepcji; 

- uzasadnić konieczność przestrzegania procedur 

obowiązujących w recepcji dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz ochrony środowiska; 

- zastosować procedury dotyczące użytkowania instalacji 

i urządzeń technicznych stosowanych w recepcji;) 

HGT.06.2.(4) udzielić pierwszej pomocy w stanach 

nagłego zagrożenia zdrowotnego 

HGT 

HGT.06.3.(1)1 wymienić zadania pracowników recepcji 



 

 
 

HGT.06.3.(1)2 rozróżnić wyposażenie recepcji 

HGT.06.3.(1)3 opisać działanie sprzętu i urządzeń 

podczas wykonywania usług w recepcji 

HGT.06.3.(2)1 rozpoznać potrzeby i oczekiwania gości 

HGT.06.3.(2)2 sporządzić ofertę usług zgodnie z 

potrzebami i oczekiwaniami gości 

HGT.06.3.(3)1 rozróżnić instrumenty promocji usług 

hotelarskich 

HGT.06.3.(3)2 oferować usługi hotelarskie gościom 

HGT.06.3.(3)3 dobrać instrumenty promocji usług 

hotelarskich 

HGT.06.3.(3)4wskazać technologie informacyjne 

wykorzystywane do promocji usług hotelarskich 

 

HGT.06.3.(3)1 rozróżnić rodzaje rezerwacji 

HGT.06.3.(3)2wskazać sposoby rezerwacji usług 

hotelarskich 

HGT.06.3.(3)3 rozróżnić podstawowe taryfy hotelowe 

występujące w międzynarodowych systemach 

rezerwacyjnych 

HGT.06.3.(4)1sporządzić dokumentację związaną z 

rezerwacją usług hotelarskich 

HGT.06.3.(4)2 zarezerwować usługi hotelarskie 

wykorzystując systemy rezerwacyjne 

HGT.06.3.(4)3 zarezerwować pokoje w systemie 

rezerwacyjnym 

HGT.06.4.(1)1 zastosować procedury związane z 

przyjęciem gości do hotelu  

HGT.06.4.(1)2 określić i zastosować czynności 

procedury check-in oraz check-out 

HGT.06.4.(1)3 dobrać usługi do potrzeb gości  

HGT.06.4.(1) 4 zachęcić gości do skorzystania z usług 

hotelu oraz usług podmiotów zewnętrznych  

HGT.06.4.(1)5 zastosować zasady cross-selling  

HGT.06.4.(2)1 poinformować gości o usługach 

świadczonych w obiekcie, miejscu świadczenia usług i 

pracownikach odpowiedzialnych za ich realizację  

HGT.06.4.(2)2 udzielić informacji turystycznej  

HGT.06.4.(2)3 zachęcić gości do skorzystania z usług 

dodatkowych  

HGT.06.4.(3)1 wskazać dokumentację związaną z 

przyjęciem i wykwaterowaniem gości  

 

HGT.06.4.(3)2 sporządzić dokumentację 

wykorzystywaną w procedurze check-in i check-out 

HGT.06.4.(3)3 rozróżnić dokumenty związane ze 

świadczeniem usług w trakcie pobytu gości  

HGT.06.4.(3)4 sporządzić dokumentację związaną ze 

świadczeniem usług w trakcie pobytu gości 

HGT.06.4.(4)1 przygotować informacje dla 

poszczególnych działów obiektu świadczącego usługi 



 

 
 

hotelarskie na temat zamówionych usług dla gości  

HGT.06.4.(4)2 rozróżnić rodzaje dokumentów 

przygotowywanych przez pracowników recepcji  

HGT.06.4.(5)1 rozróżnić formy płatności  

HGT.06.4.(5) 2 obsługiwać programy komputerowe, 

terminale płatnicze, kasy fiskalne podczas przyjmowania 

płatności  

HGT.06.4.(6)1 rozróżnić dokumentację dotyczącą 

rozliczenia pobytu gości  

HGT.06.4.(6) 2 wskazać dokumenty rozliczeniowe 

dotyczące pobytu gości  

HGT.06.4.(6) 3 sporządzić dokumenty dotyczące 

rozliczeń pobytu gości  

HGT.06.4.(6) 4 obsługiwać programy komputerowe 

generujące dokumenty fiskalne  

OMZ 

HGT.06.7.(1) planować pracę zespołu w celu wykonania 

przydzielonych zadań 

HGT.06.7.(2) kierować wykonywaniem przewidzianych 

zadań  

HGT.06.7.(3) ocenić jakość wykonania przydzielonych 

zadań 

 

 


