
Technikum Hotelarstwa 

Innowacja pedagogiczna 

„Animacja czasu wolnego” 

W trakcie nauki uczniowie uzyskują 

przygotowanie do zawodu w ramach dwóch 

kwalifikacji: 

T.11     Planowanie i  realizacja usług w recepcji 

T.12    Obsługa gości w obiekcie świadczącym 

usługi hotelarskie 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie 

technik hotelarstwa jest przygotowany do 

wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 rezerwowania usług hotelarskich; 

 wykonywania prac związanych z obsługą 

gości w recepcji; 

 prowadzenia działalności promocyjnej 

oraz sprzedaży usług hotelarskich; 

 przygotowywania jednostek mieszkalnych 

do przyjęcia gości; 

 przygotowywania i podawania śniadań w 

obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; 

 przyjmowania i realizacji zamówień na 

usługi hotelarskie; 

 organizowania usług dodatkowych w 

obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. 

 

 

Dla wszystkich hotelarzy organizowane są 

liczne wyjazdy branżowe do obiektów 

hotelarskich     różnych   kategorii.  

Uczniowie odbywają  praktyki zawodowe 

w wybranych przez siebie hotelach w kraju i za 

granicą.  

„ Być człowiekiem znaczy posiadać 

kryształową moralność, nieograniczoną 

tolerancyjność, do pasji posuniętą 

pracowitość, dążyć do ciągłego 

uzupełniania swego wykształcenia, 

pomagać innym” 

               

 

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym 

teoretycznym  

 język angielski zawodowy 

 podstawy hotelarstwa 

 działalność recepcji 

 organizacja pracy służby pięter 

 obsługa konsumenta 

 usługi dodatkowe w hotelarstwie 

 marketing usług hotelarskich 

 podstawy działalności przedsiębiorstwa 

hotelarskiego 

Przedmioty w kształceniu zawodowym 

praktycznym 

 pracownia hotelarska 

 pracownia obsługi konsumenta 

 pracownia obsługi informatycznej 

 

Procedura zdobywania uprawnień zawodowych 

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje 

egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach. 

Pierwszy egzamin może zostać przeprowadzony 

pod koniec II klasy, zaś ostatni w styczniu-lutym 

klasy IV. Po każdym zdanym egzaminie uczeń 

otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację 

w zawodzie 

 

 



Perspektywy zatrudnienia 

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa 

znajdzie pracę jako: 

 recepcjonista 

 przewodnik turystyczny 

 pracownik biura podróży 

 pilot wycieczek 

 organizator usług cateringowych 

 pracownik biurowy 

 pracownik informacji turystycznej 

 steward, stewardessa 

 inspektor piętra hotelowego 

 bufetowy – barman 

Miejsca pracy: 

 hotele i pensjonaty turystyczne 

 restauracje 

 ośrodki wypoczynkowe 

 zakłady uzdrowiskowe 

 agroturystyka 

 biura i agencje turystyczne 

 ośrodki informacji turystycznej 

 branżowe organizacje, fundacje i 

stowarzyszenia 

 organy administracji odpowiedzialnej za 

promocję turystyki 

 własna działalność gospodarcza 

 

 

 

Jeśli lubisz ludzi, potrafisz nawiązywać 

kontakty, jesteś wrażliwy na potrzeby innych, 

chętnie uczysz się języków obcych – pomyśl o 

pracy w hotelarstwie.  Potrzebne kwalifikacje 

zdobędziesz w naszej szkole! 

 

 

 

 

 

 

Co po technikum? 

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić 

do egzaminu maturalnego, a następnie 

kontynuować naukę na studiach wyższych. 

Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje 

w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych. 


