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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 żywienia i usług gastronomicznych . 

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 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 żywienia i 

usług gastronomicznych 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 

gastronomicznej 

 Stażysta pozna funkcjonowanie zakładu gastronomicznego. W zadaniach zawodowych 

w rzeczywistym procesie pracy uczeń pozna realne warunki pracy . 
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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 żywienia i usług 

gastronomicznych.; 

• 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  Bezpieczeństwo i organizacja pracy w zakładzie gastronomicznym 

 II Produkcja gastronomiczna 

 III Obsługa klienta 

 IV Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych 

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 gastronomicznej. 
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4. Umiejętności szczegółowe, które uzyska uczeń. 

 Uczeń w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być 

przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

• Zapoznanie ze strukturą organizacyjną restauracji.  

• Zapoznanie z zasadami BHP w zakładzie gastronomicznym, drogami ewakuacyjnymi 

• Zapoznanie z systemem HACCP, GHP,GMP 

• Zapoznanie z przepisami przeciw pożarowymi 

• Zapoznanie ze stanowiskami pracy i zakresami obowiązków pracowników.  

• Zapoznanie z harmonogramem pracy pracowników  

• Zapoznanie z opiekunem praktyk oraz zakresem obowiązków podczas odbywania 

praktyk 

• Zapoznanie się z własnym harmonogramem dziennym oraz harmonogramem na cały 

okres praktyk 

• Zapozna się z pracą w grupie,  podczas sporządzania potraw i organizacji  usług 

gastronomicznych, organizacją produkcji gastronomicznej oraz obsługą klienta. 

• Zapoznanie z środkami ochrony indywidualnej i zbiorowej 

• Zapoznanie z mise en place   

• Reklamacje i rozwiązywanie trudnych sytuacji  

5. Ramowy plan stażu zawodowego. 
Obszar Dział Zakres realizacji zadań Liczba 

godzin 

I 

Wszystkie działy w 

zakładzie 

gastronomicznym 

 Bezpieczeństwo i organizacja pracy 

w zakładzie gastronomicznym:  

- Instruktaż stanowiskowy, szkolenie BHP 

8 

II 

Przygotowalnie Kuchnia 

Sala restauracyjna – 

system angielski 

Zmywalnie 

 

 

 Produkcja gastronomiczna 

72 

III 

Dział ekspedycji 

Sala restauracyjna 

Bar 

  Obsługa klienta 40 

IV 

Dział planowania 

Sala restauracyjna 

Sala 

konferencyjna/kongresowa 

 Planowanie i wykonywanie usług 

gastronomicznych 
40 

Razem 160 
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6. Szczegółowy plan stażu zawodowego. 
 

Bezpieczeństwo i organizacja pracy w zakładzie gastronomicznym (8godz.) 

Zapoznanie z organizacją pracy w obiekcie gastronomicznym:     

 

 Produkcja gastronomiczna ( 72 godz.): 

 

– Zapoznanie się i obsługa urządzeń w poszczególnych działach produkcji 

gastronomicznej: płuczko-obieraczki, naświetlacze, kutry, wilki, piece konwekcyjno-

parowe, patelnie elektryczne, szybkowary, sokowirówki, ekspresy do kawy, miesiarki 

planetarne, krajalnice, roboty wieloczynnościowe, frytownice i inne występujące       

w zakładzie gastronomicznym 

– Obróbka wstępna brudna różnych grup surowców różnymi sposobami przy 

wykorzystaniu różnych maszyn i urządzeń oraz drobnego sprzętu tj. owoców, 

warzyw, ziemniaków,  jaj, kasz, mąki, różnych mięs – zwierząt rzeźnych, dziczyzny   

i drobiu, ryb, owoce morza oraz inne wykorzystywane w zakładzie gastronomicznym 

– Obróbka wstępna czysta różnych grup produktów różnymi sposobami przy 

wykorzystaniu różnych maszyn i urządzeń oraz drobnego sprzętu: rozdrabnianie, 

panierowanie, filetowanie, panierowanie, trybowanie, drylowanie, formowanie, 

marynowanie oraz inne wykorzystywane w zakładzie gastronomicznym 

– Sporządzanie potraw i napojów różnymi technikami i różnymi obróbkami 

termicznym w kuchni zimnej i kuchni gorącej : gotowanie, duszenie, smażenie, 

pieczenie, grillowanie, zapiekanie, gotowanie poszetowe, prużenie, sous-vide 

sporządzanie zakąsek oraz napojów zimnych i gorących lub inne wykorzystywane     

w zakładzie gastronomicznym, kuchnia Fusion, kuchnia molekularna 

– Sporządzanie potraw kuchni regionalnych, kuchni staropolskiej, kuchni świata lub 

innych sporządzanych w zakładzie gastronomicznym 

– Ekspedycja sporządzonych potraw i napojów, dzielenie, garnirowanie 

– Zabezpieczanie żywności do czasu wydania potraw konsumentowi lub 

zabezpieczenie na dłuższy okres: cook-chill, cook –freeze, pakowanie próżniowe 

oraz inne wykorzystywane w zakładzie gastronomicznym 

– Zmywalnia naczyń kuchennych zastawy stołowej z wykorzystaniem sprzętu do 

mycia, dezynfekcji naczyń raz konserwacja maszyn i urządzeń używanych w 

zakładzie gastronomicznym. 

 

Obsługa klienta (40 godz.): 

– Przygotowywanie sali na przyjęcie gości.  

– Przygotowywanie stołów na sali konsumenckiej.  

– Przygotowywanie bielizny stołowej. 

– Przygotowywanie zastawy stołowej.  

– Przygotowywanie pomocnika. 

– Dobieranie naczyń, sztućców i szkła do potraw, napojów, deserów. 

– Doradzanie konsumentowi w wyborze potraw i napojów.  



 

 

ZAWODOWO I PROFESJONALNIE 

Realizator: Powiat Lubański - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu 

Aleja Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel/fax 75 64 553 40.  
 

 

 

 

Z i P
 

– Przyjmowanie zamówień.  

– Podawanie potraw i napojów zgodnie z zasadami obsługi konsumenta.  

– Obsługa klienta różnymi metodami obsługi : metoda niemiecka, angielska, rosyjska, 

francuska  

– Przygotowywanie przez praktykantów stołów dla klienta  do samoobsługi przez gościa 

– Serwowanie potraw i napojów.  

– Rozliczanie kosztu wykonanej usługi.  

– Porządkowanie stołu w obecności gościa i po konsumpcji. 

Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych 

Planowanie i nadzór produkcji w obiekcie gastronomicznym poprzez: 

– Zapoznanie się z zadaniami technologa w zakładzie gastronomicznym 

– Nadzorowanie procesu produkcyjnego 

– Ocena jakości produkcji i zgodności z recepturami 

– Planowanie i opracowywanie receptur gastronomicznych i kart menu 

– Planowanie i opracowywanie jadłospisów 

– Sporządzanie karty kalkulacyjnej potraw i napojów 

– Planowanie i układanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami 

– Planowanie i obsługa przyjęć okolicznościowych 

– Planowanie żywienia pod indywidualne potrzeby klienta np. dieta lecznicza lub 

potrawa z wykluczeniem substancji alergizujących  

– Korzystanie ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania, 

rozliczania i oceny żywienia 

– Planowanie produkcji i obliczanie zapotrzebowania  na surowce i półprodukty 

– Zapoznanie się z rodzajami świadczonych usług dodatkowych 

 

Ekonomika i finanse oraz dział promocji – zapoznanie się ucznia z zasadami: 

 

– Sporządzania rozliczeń finansowych 

– Analizy kosztów zakładu gastronomicznego 

– Uzupełniania druków obowiązujących w zakładzie 

– Działania mechanizmów marketingowych restauracji.       

– Organizacji promocji zakładu.  

– Strategii i polityki cenowej zakładu     

– Promowaniem wizerunku firmy 

– Zapoznanie się z rolą i specyfiką instytucji nadzorujących np.  Powiatową 

Stacją Sanitarno Epidemiologiczną 

 

Zaopatrzenie i przechowywanie surowców spożywczych –zapoznanie się z : 

 

– Układem funkcjonalnym pomieszczeń  magazynowych zakładu 

gastronomicznego 

– Organizacją zaopatrzenia surowcowego, systemy dostawy surowców 
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– Sposobami zawierania umów z dostawcami 

– Doborem i przestrzeganiem warunków do przechowywania żywności 

– Wyposażeniem pomieszczeń magazynowych i zapoznanie z instrukcjami obsługi 

maszyn i urządzeń 

– Sporządzaniem zapotrzebowania dla działu magazynowego 

– Obsługiwaniem i konserwacją sprzętu transportowego i do przechowywania  

– Pobieraniem surowców i towarów z magazynu 

 

7. Treści kształcenia, które uczeń powinien poznać i 

doskonalić podczas stażu zawodowego. 

 Sporządzanie potraw i napojów 

1. Przechowywanie żywności 

Uczeń: 

1) ocenia żywność pod względem towaroznawczym; 

2) klasyfikuje żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej 

i przydatności kulinarnej; 

3) przestrzega zasad oceny jakościowej żywności; 

4) dobiera warunki do przechowywania żywności; 

5) rozpoznaje zmiany zachodzące w przechowywanej żywności; 

6) rozróżnia systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności; 

7) dobiera metody utrwalania żywności; 

8) rozróżnia urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń magazynowych; 

9) użytkuje urządzenia do przechowywania żywności. 

2. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów 

Uczeń: 

1) określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu 

gastronomicznego; 

2) rozróżnia i przestrzega procedur zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności; 

3) stosuje receptury gastronomiczne; 

4) rozróżnia metody i techniki sporządzania potraw i napojów; 

5) dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów; 

6) sporządza półprodukty oraz potrawy i napoje; 
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7) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki żywnością; 

8) rozpoznaje zmiany zachodzące w żywności podczas sporządzania potraw i napojów; 

9) rozróżnia sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; 

10) użytkuje sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; 

11) ocenia organoleptycznie żywność; 

12) dobiera zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów; 

13) porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje; 

14) monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania 

korygujące zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene 

Practice), Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice) 

i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point). 

3. Planowanie i ocena żywienia 

Uczeń: 

1) przestrzega norm i przestrzega zasad planowania żywienia; 

2) planuje posiłki oraz układa jadłospisy; 

3) oblicza wartość energetyczną i odżywczą potraw; 

4) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania, rozliczania 

i oceny żywienia; 

4. Organizowanie produkcji gastronomicznej  

Uczeń: 

1) przestrzega zasad planowania produkcji potraw i napojów; 

2) planuje produkcję potraw i napojów; 

3) kontroluje procesy produkcji potraw i napojów; 

4) ocenia jakość sporządzonych potraw i napojów; 

5) rozróżnia rodzaje kart menu; 

6) opracowuje karty menu zawierające informacje dotyczące wartości odżywczej potraw; 

7) oblicza zapotrzebowanie na surowce i półprodukty; 

8) sporządza kalkulację cen potraw i napojów; 

9) opracowuje receptury gastronomiczne; 
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10) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania 

produkcji gastronomicznej. 

5. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych 

Uczeń:  

1) przygotowuje oferty usług gastronomicznych; 

2) planuje działania związane z promocją usług gastronomicznych; 

3) kalkuluje koszty usług gastronomicznych; 

4) prowadzi sprzedaż usług gastronomicznych; 

5) planuje usługi gastronomiczne; 

6) dobiera metody i techniki obsługi do rodzaju usług gastronomicznych; 

7) przygotowuje miejsca wykonania usług gastronomicznych; 

8) dobiera zastawę i bieliznę stołową; 

9) dobiera urządzenia i sprzęt do wykonania usług gastronomicznych; 

10) użytkuje sprzęt i urządzenia do wykonania usług gastronomicznych; 

11) wykonuje czynności porządkowe, rozlicza sprzęt, zastawę i bieliznę stołową po 

wykonaniu usług gastronomicznych; 

12) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania 

kosztów usług gastronomicznych. 

6. Obsługa klienta 

Uczeń: 

1)Przygotowuje salę przed przyjściem gościa 

2) Wita gości i pomaga w wyborze potraw i napojów 

3) Obsługuje gościa różnymi stylami 

4)Poznaje różne techniki nakrycia stołów 

5) Rozlicza gościa, poznaje sposoby rozliczeń 

6)Poznaje różne sposoby podawania potraw i napojów 

7)Zapoznaje się z obsługą serwisów specjalnych  

8)Zapoznaje się z sztuką barmańską 
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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 stażu. 
 

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:  

Aneta Ignaciuk- nauczyciel przedmiotów zawodowych  w Zespole Szkół Zawodowych i 

Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej 

Paweł Firlej-szef kuchni " Cottonina Hotel " w Świeradowie Zdroju  

 

 


