
TECHNIK HOTELARSTWA W 

CENTRUM KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO I 

USTAWICZNEGO W 

SULECHOWIE 

jesteśmy uczniami II klasy technikum hotelarstwa i 

chcielibyśmy przybliżyć Wam nasz zawód  

 



 

 
NAUKA TRWA 5 LAT I 

OBEJMUJE 3 CYKLE: 



w klasie I i II uczymy się, jak 

przygotować:  

   

 

 

 

 

Hotel do przyjmowania gości  

(jakie są rodzaje pokoi hotelowych, jak powinny być wyposażone, jak 
prawidłowo wykonać prace porządkowe w jednostce mieszkalnej) 

 



w klasie I i II uczymy się, jak 

przygotować: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

restaurację hotelową do serwowania śniadań   

(nakrywamy stoły do posiłku, dobieramy prawidłowo zastawę do potraw, 
nosimy tace i serwujemy potrawy)  



w klasie I i II uczymy się, jak 

przygotować: 
   

 

 

 

usługi dodatkowe dla gości  

organizujemy  czas wolny gościom, planujemy i 

organizujemy konferencje i szkolenia 

dla gości biznesowych 



W klasie III i IV odbywają się zajęcia w recepcji 

hotelowej, na których nauczymy się:  

 jak przyjmować rezerwacje na usługi hotelowe i wprowadzać je do 

systemu, rejestrować (czyli meldować) gości w hotelu, wypełniać 

dokumentację hotelową, obsługiwać gości w czasie pobytu, rozliczać 

pobyt gości i wystawiać fakturę  

 

 



 

 

 

 

 

W klasie V odbywa się kurs 

kelnerski 
- pozwoli on nam uzyskać dodatkową 

kwalifikację 

- nauczymy się, jak kompleksowo obsługiwać 

gości  w restauracji 

- kurs z pewnością ułatwi znalezienie pracy 

nie tylko w hotelu, ale również w 

gastronomii 



Praktyki 

zawodowe 

w klasie III i IV odbędziemy trwające miesiąc praktyki zawodowe w hotelach 

(możliwość wybrania obiektu na terenie całej Polski) 

 

 



Wycieczki dydaktyczne 

Swoją wiedzę i umiejętności możemy pogłębiać, dzięki wycieczkom do hoteli, 

gdzie spotykamy wielu hotelarzy pasjonatów, którzy nie tylko pokazują nam 

obiekty, ale również opowiadają wiele ciekawych rzeczy o gościach, których 

nie ma w podręcznikach szkolnych 



Egzaminy zawodowe 

Zdobyta w trakcie nauki wiedza zostanie sprawdzona na dwóch egzaminach 
zawodowych: 

 

 

 

 w klasie II z zakresu „Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie” 

 w klasie IV z zakresu „Realizacja usług w recepcji” 

 

 



MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA PO SKOŃCZENIU 

SZKOŁY I ZDANIU EGZAMINU ZAWODOWEGO 

- hotele, motele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, domy 
wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska, zajazdy, gościńce,  

- ruchoma baza noclegowa: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza 

 

 

 

 

 

 

- organy administracji samorządowej, zajmujące się usługami hotelarskimi,  

- branżowe organizacje i stowarzyszenia hotelarskie i turystyczne 

- możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w  

- zakresie świadczenia usług noclegowych 

 

 



MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO 

KSZTAŁCENIA  

technik hotelarstwa może podnosić swoje kwalifikacje 

poprzez kontynuację nauki w ramach studiów licencjackich 

i magisterskich na kierunkach: 

 hotelarstwo 

 turystyka i rekreacja  

 gastronomia i hotelarstwo 

 

 



 

 

 

Technik hotelarstwa to bardzo ciekawy zawód.Podejmując decyzję o 

jego wyborze trzeba mieć bardzo dużą cierpliwość oraz być bardzo 

otwartym człowiekiem z wysoką kulturą osobistą. „Hotele mogą być 

jedynie tak dobre, jak ludzie, którzy w nich pracują - to od ich 

profesjonalizmu zależy zadowolenie Gości. 

 

 

PRZYJDŹ DO NAS I ZOSTAŃ PROFESJONALNYM 

HOTELARZEM 


