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PROGRAM STAŻU 

dla zawodu 

technik hotelarstwa 

zgodny z programem nauczania obowiązującym  

w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów 

Ziemi Lubańskiej w Lubaniu 

poszerzony o treści wykraczające poza podstawę programową, 

opracowany w ramach Projektu Zawodowo i profesjonalnie 
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1.Organizacja stażu zawodowego. 

 

 Program stażu skierowany jest do uczniów technikum, którzy chcą rozwijać 

umiejętności zawodowe. Jego treści wykraczają poza podstawę programową oraz program 

nauczania kształcenia w zawodzie technik ekonomista. 

Program powstał przy współpracy z pracodawcami. 

 

Organizacja stażu zawodowego: 

• czas trwania stażu dla 1 uczestnika wynosi 160 godzin; 

• staż obejmuje 5 dni roboczych w tygodniu, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy; 

• dobowy wymiar czasu pracy nie przekracza 8 godzin, staż nie odbywa się w porze   

nocnej; 

• stażysta nie może świadczyć pracy w godzinach nadliczbowych; 

• czas trwania stażu uwzględnia przepisy obowiązujące w danym zakładzie pracy; 

• uczniowie mają obowiązek prowadzić elektroniczne dzienniczki stażu, w których 

powinni zapisywać informacje dotyczące stanowiska pracy, zakresu wykonywanych 

czynności, godzin stażu oraz własne wnioski; 

• wzór dzienniczka oraz wzór certyfikatu dla ucznia stanowią załączniki do 

„Regulaminu staży zawodowych”. 

 

2. Cel główny stażu zawodowego. 

 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów w zawodzie technik 

hotelarstwa oraz przygotowanie ich do wejścia na lokalny rynek pracy. Staż zawodowy  

u pracodawcy wpłynie na podniesienie kompetencji personalnych i społecznych przyszłych 

pracowników.  

 Uczeń utrwali, wykorzysta i rozszerzy umiejętności zdobyte w szkole poprzez 

wykonywanie zadań w rzeczywistych warunkach pracy na stanowisku w branży hotelarskiej. 

 Stażysta pozna funkcjonowanie obiektu hotelarskiego. 

 W zadaniach zawodowych w rzeczywistym procesie pracy uczeń pozna warunki pracy 

właściwe dla zawodu technika hotelarstwa. 
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 Nowoczesne i rzeczywiste warunki pracy, przybliżą ucznia do aktywnego 

funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Staż zawodowy u pracodawcy wpłynie na 

wzrost poziomu wiedzy i umiejętności oraz podniesienie kompetencji personalnych i 

społecznych w zawodzie. 

 

3. Program stażu. 
 

• program stażu zawodowego opracowany został na podstawie analizy potrzeb szkół  

w zakresie kształcenia zawodowego w specjalności technik hotelarstwa; 

• celem stażu zawodowego jest podniesienie praktycznych umiejętności zawodowych oraz 

wskazanie kierunku w zakresie prowadzenia i zarządzania organizacją; 

• staż zawodowy dla uczniów odbywać się będzie w firmie zgodnie z programem; 

• staż zawodowy prowadzony będzie pod kierunkiem opiekunów stażu, którymi są 

wyodrębnieni pracodawcy lub ich pracownicy; 

• program stażu zawodowego obejmuje szeroki zakres materiału pozwalający na elastyczny 

dobór zadań przez ucznia; 

• przykładowe zadania mają pokazać, w jakim kierunku powinna przebiegać praktyka oraz 

wskazywać minimalny poziom ćwiczeń i typologie zadań do wykonania przez ucznia;  

• program obejmuje następujące moduły, obszary: 

 I Planowanie i realizacja usług w recepcji. 

 II Utrzymywanie porządku w jednostkach mieszkalnych i pomieszczeniach 

ogólnodostępnych. 

 III Organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. 

W ramach stażu zawodowego należy zrealizować treści programowe z różnych 

modułów. Określone wskaźniki celów szczegółowych wynikają bezpośrednio z rezultatów 

poszczególnych zadań.  

 Po zakończeniu stażu uczniowie będą merytorycznie i praktycznie przygotowani do 

podjęcia pracy na podobnym stanowisku w branży hotelarskiej. 

 

4. Umiejętności szczegółowe, które uzyska uczeń. 
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Uczeń w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania 

następujących zadań zawodowych: 

• Organizowania własnego stanowiska pracy.  

• Stosowania przepisów BHP, ochrony ppoż, ochrony środowiska i sanitarno - 

epidemiologicznych 

• Przedstawiania oferty usług hotelarskich.   

• Prowadzenia sprzedaży usług hotelarskich.  

• Rezerwowania usług hotelarskich.  

• Wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji podczas zameldowania, pobytu 

oraz wymeldowania gościa.  

• Przygotowywania jednostki mieszkalnej do przyjęcia gościa.  

• Przyjmowania i realizowania zamówienia na hotelarskie usługi dodatkowe.  

• Posługiwania się terminologią zawodową w wybranym języku obcym.  

 

 

5. Ramowy plan stażu zawodowego. 

Obszar Dział Zakres realizacji zadań Liczba 

godzin 

I Planowanie i realizacja 

usług w recepcji 

 Organizowanie stanowiska pracy. 

 Rezerwacja usług hotelarskich. 

 Obsługiwanie gości w recepcji. 

 

60 
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II Utrzymywanie 

czystości i porządku w 

jednostkach 

mieszkalnych 

 Utrzymywanie porządku w 

jednostkach mieszkalnych i 

pomieszczeniach ogólnodostępnych. 

 Procedury postępowania z rzeczami 

znalezionymi na terenie obiektu 

hotelarskiego. 

40 

III Organizacja usług 

dodatkowych w 

obiekcie świadczącym 

usługi hotelarskie 

  Organizacja usług dodatkowych w 

            obiekcie świadczącym usługi hote - 

             larskie. 

 Samodzielne sporządzenie przez 

             ucznia projektu organizacji konfe- 

             rencji lub szkolenia  (w zależności 

             od  możliwości i rodzaju obiektu w 

             jakim odbywa się staż).   

 

 

60 

Razem 160 

 

 

6. Szczegółowy plan stażu zawodowego. 

 

I. Planowanie i realizacja usług w recepcji: 

1. Poznanie i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Stosowanie podręcznego sprzętu i środków 

gaśniczych. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.  

2. Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii.  

3. Rozpoznawanie czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w procesie pracy.  

4. Stosowanie zasad współpracy w zespole.  

5. Poznanie i przestrzeganie przepisów, regulaminów i zasad obowiązujących pracowników 

obiektu.  

6.  Zapoznanie ze strukturą organizacyjną obiektu noclegowego i jego usługami. 

7. Obsługiwanie urządzeń technicznych. 
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8. Wypełnianie formularza rezerwacyjnego.  

9. Wprowadzanie danych dotyczących rezerwacji do grafiku rezerwacji.  

10. Sporządzanie i wysłanie potwierdzenia przyjęcia rezerwacji. 

11. Przygotowanie danych dotyczących zarezerwowanych usług dla pozostałych działów 

obiektu hotelarskiego.  

12. Anulowanie rezerwacji.  

13. Obsługiwanie programów komputerowych przydatnych w hotelarstwie. 

14. Przyjęcie gościa do hotelu i wykwaterowanie zgodnie z procedurami.  

15. Sporządzanie dokumentów występujących w procedurze check - in i check - out.  

16. Udzielanie informacji.  

17. Przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych.  

18. Pozyskiwanie informacji z różnych źródeł/działów.  

19. Realizacja bieżących zleceń gości.  

20. Tworzenie baz danych o gościach hotelowych. 

21. Sporządzanie rachunku wstępnego do akceptacji przez gościa.  

22. Sporządzanie faktury VAT. 

 

II. Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych: 

1. Zastosowanie odpowiednich środków czystości i dezynfekcyjnych oraz urządzeń i sprzętu 

w trakcie wykonywania prac porządkowych.  

2. Obsługiwanie urządzeń do utrzymania czystości w obiektach świadczących usługi 

hotelarskie.   

3. Wyposażenie wózka obsługowego.  

4. Przygotowanie jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości zgodnie z procedurami. 

5.  Sprzątanie jednostki mieszkalnej, węzłów higieniczno - sanitarnych i pomieszczeń 

ogólnodostępnych. 

6. Uzupełnianie wyposażenie jednostek mieszkalnych.  

7. Przestrzeganie zasad współdziałania służby pięter z innymi działami obiektu hotelarskiego. 

8. Sprawdzanie funkcjonowania urządzeń wchodzących w skład wyposażenia jednostek 

mieszkalnych. 

9. Sporządzanie planu utrzymania czystości. 
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10. Zapoznanie z zasadami odpowiedzialności materialnej hotelarza za rzeczy wniesione do 

obiektu hotelarskiego przez gości.  

11. Zapoznanie z procedurami postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości. 

12. Wypełnianie protokołu rzeczy znalezionych.  

III. Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie: 

1. Sporządzanie i prezentowanie oferty usług dodatkowych.  

2. Przyjmowanie zamówień gości na usługę dodatkową.  

3. Rozliczenie usług dodatkowych.  

4. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej realizacji usług dodatkowych. 

5. Sporządzenie przez ucznia projektu organizacji konferencji lub szkolenia , z 

uwzględnieniem takich elementów jak: 

a) przygotowanie sali konferencyjnej (pojemność, ustawienie krzeseł, stół prezydialny, 

nagłośnienie, mównica, ekrany, widoczność prelegenta, liczba wejść/wyjść, pojemność foyer 

na przerwy kawowe, zaplecze sanitarne), 

b) wyżywienie uczestników konferencji lub szkolenia ( w tym także przerwy kawowe), 

c) dojazd i parking (w zależności od położenia i możliwości obiektu, pojemność i opłaty z 

tym związane), 

d) warunki zakwaterowania (rodzaj i ilość jednostek mieszkalnych, godziny check – in i 

check – out). 

 

7. Treści kształcenia, które uczeń powinien poznać i 
doskonalić podczas stażu zawodowego. 

1. Struktura organizacyjna obiektu hotelarskiego. 

2. Organizacja stanowiska pracy.  

3. Przepisy BHP, ochrony ppoż, ochrony środowiska i sanitarno - epidemiologiczne.  

4. Oferta usług hotelarskich.  

5.  Sprzedaż usług hotelarskich.  

6. Rezerwacja usług hotelarskich.  

7. Obsługa gościa w recepcji podczas zameldowania, pobytu oraz wymeldowania. 

8.  Przygotowywanie jednostki mieszkalne do przyjęcia gościa.  

9. Przyjmowanie i realizowanie zamówienia na hotelarskie usługi dodatkowe. 

10. Samodzielne przygotowanie projektu organizacji usługi dodatkowej. 
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11. Posługiwanie się terminologią zawodową w wybranym języku obcym. 

 

8. Kryteria oceny stażu zawodowego. 

Szczegółowe kryteria oceny obejmują: 

 Ocenę pracy i zachowania stażysty: dokładność, systematyczność, punktualność, 

zaangażowanie w wykonywane zadania, samodzielność w działaniu, itp. 

 Ocenę prowadzenia dzienniczka, 

 Ocenę projektu organizacji usługi dodatkowej (konferencji lub szkolenia) . 
 

Prowadzenie dzienniczka stażu zawodowego: 

 Dzienniczek stanowi podstawowy dokument zaliczenia stażu. 

 Dzienniczek należy prowadzić starannie i na bieżąco. 

 Każdy zapis w dzienniczku powinien być potwierdzony czytelnym 

podpisem/pieczątką opiekuna stażu.  

 Po zakończeniu stażu, dzienniczek należy złożyć u zakładowego opiekuna stażu  

w celu wystawienia przez niego oceny. 
 

Obowiązujące załączniki: 

 Dzienniczek stażu – wzór.  

 Certyfikat dla ucznia potwierdzający ukończenie stażu – wzór. 

 

Opracowanie:  

Magdalena Brzozowska- nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarskich  w Zespole 

Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej 

Karolina Grzybowska-kierownik recepcji w  "Cottonina Hotel" w Świeradowie Zdroju  

  

 


