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Zawód:   technik żywienia i usług gastronomicznych 

Kwalifikacje:  T.06  Sporządzanie potraw i napojów. 

 

    T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. 

 

     

Klasa:    3 

Wymiar praktyki:  4 tygodnie (160 godzin) 

 

Program nauczania dla zawodu   TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

343404 o strukturze przedmiotowej, autorzy: H. Kopińska, J. Graczek, E. Nyga, KOWEZiU 

2017 

 

Ogólne cele kształcenia zawodowego 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach 

współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na 

zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie 

zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu 

gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na 

wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu 

międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także 

wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.  

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia 

ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie 

kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom 

wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu 

umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym 

zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.  

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój 

każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym 

uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu 

wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu 

nauki.  

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, 

jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej 

absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów 

wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 
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Uszczegółowione efekty kształcenia: 

1. Bezpieczeostwo i organizacja pracy w zakładzie gastronomicznym  

Uczeo po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

1. Wymienia  sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy oraz określa zagrożenia związane z użytkowaniem 

urządzeo gastronomicznych;  

2. Wyjaśnia zasady organizowania stanowiska pracy kucharza podczas wykonywania różnych zadao 

zawodowych;  

3. Uzasadnia sposób przygotowania stanowiska pracy do wykonywania określonego zadania zawodowego oraz 

dobiera  środki ochrony indywidualnej do wykonania zadania  

4. Stosuje  środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas użytkowania instalacji technicznych w zakładzie 

gastronomicznym;  

5. Wyjaśnia zasady bezpieczeostwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska na różnych stanowiskach pracy kucharza; 

6. Wskazuje przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;  

7. Identyfikuje system pomocy medycznej w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz sposoby powiadamiania;  

8. Powiadamia system pomocy medycznej w przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia przy 

wykonywaniu zadao zawodowych kucharza;  

9. Określa stany zagrożenia zdrowia i życia; 

 

2. Czynności związane z produkcją gastronomiczną  

Uczeo po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

1. identyfikuje surowce dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane w produkcji gastronomicznej;  
2. Stosuje zasady racjonalnego wykorzystywania surowców;  
3. Interpretuje znaki zamieszczone na opakowaniach żywności dotyczące postępowania z opakowaniami; 
4. Stosuje zasady racjonalnego żywienia planując posiłki;   
5. Dobiera dodatki do przygotowanych potraw;  
6.  Rozróżnia maszyny, urządzenia i sprzęt stosowany w produkcji gastronomicznej i ekspedycji potraw i 

napojów;  
7.  Rozróżnia sposoby oznakowania instalacji technicznych występujących w zakładzie gastronomicznym i 

stosuje  zasady bezpiecznego użytkowania instalacji  
8.  Ocenia organoleptycznie potrawy i napoje;  
9. Stosuje  zasady pobierania, zabezpieczania i przechowywania próbek kontrolnych żywności; 
10. Stosuje systemy zapewniania jakości i bezpieczeostwa zdrowotnego żywności oraz  dobiera warunki 

przechowywania żywności zgodnie z oznakowaniem;  
11. Dobiera  sposób przechowywania do określonego środka żywności oraz określa sposób postępowania ze 

środkiem żywności, w którym zaszły zmiany podczas przechowywania;  
12. Dobiera  urządzenia części magazynowej zakładu gastronomicznego do przechowywania określonej żywności;  
13. Ocenia stan techniczny urządzeo magazynowych przed ich uruchomieniem oraz w czasie ich eksploatacji;  
14. Sporządza  potrawę lub napój na podstawie receptur oraz stosuje odpowiednie metody (techniki) 

sporządzania potraw i napojów w masowej produkcji w zakładzie gastronomicznym; 
15. Ocenia określony surowiec ze względu na możliwośd jego zastosowania do sporządzenia określonej potrawy 

lub napoju;  
16. Wybiera  odpowiedni surowiec do sporządzenia określonej potrawy lub napoju;  
17. Planuje etapy sporządzania potraw i napojów lub półproduktów;  
18. Organizuje stanowisko  pracy do poszczególnych etapów sporządzania półproduktów, potraw lub napojów; 
19.  Wykonuje  półprodukty, potrawy i napoje wykorzystując odpowiednie techniki kulinarne; 
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20. Stosuje  zasady doprawiania potraw i napojów;  
21. Zabezpiecza  zwroty poprodukcyjne przed zepsuciem; 
22.  Ocenia  zmiany zachodzące w żywności podczas poszczególnych procesów obróbki technologicznej;  
23. Dobiera  gastronomiczne urządzenia produkcyjne do wykonania określonych zadao;  
24. Obsługuje urządzenia do produkcji i ekspedycji potraw i napojów  
25. Ocenia organoleptycznie potrawy i napoje oraz stosuje działania korygujące w razie gdy ocena jest 

negatywna; 
26.  Dobiera odpowiednie elementy dekoracyjne;  
27. Waży lub odmierza potrawy i napoje stosownie do określonej wielkości porcji  
28. Określa sposób monitorowania CCP w zakładach gastronomicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
29.  Stosuje odpowiednie procedury w razie przekroczenia krytycznych punktów kontroli podczas wykonywania 

zadao zawodowych kucharza;  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Praktyki zawodowe powinny odbywad się w zakładach gastronomicznych oferujących różnorodny zakres produkcji i 

usług gastronomicznych, pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach 
kształcenia praktycznego. 

Środki dydaktyczne 
Wyposażenie zakładu gastronomicznego. 
Zalecane metody dydaktyczne 
Dominującą formą praktyk zawodowych powinno byd wykonywanie dwiczeo praktycznych, gdyż łączą zdobytą wiedzę 

w szkole i u pracodawcy do praktycznego wykorzystania.  

Formy organizacyjne 

Zajęcia powinny byd prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo 

maksymalnie 3-osobowych. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Wykonywanie zadao i dwiczeo zleconych i ocenianych przez opiekuna praktyk. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 

 

3. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych 

Uczeo po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

1. Planuje  produkcję potraw i napojów dla grupy konsumentów oraz w zależności od rodzaju usług;  
2.  Dokonuje  analizy przebiegu procesu produkcyjnego i podejmuje w razie konieczności działania naprawcze;  
3. Identyfikuje  karty menu;  
4. Oblicza  zapotrzebowanie na surowce i półprodukty na podstawie receptur gastronomicznych;  
5. Sumuje zapotrzebowanie na surowce i półprodukty do produkcji dziennej; 
6.  Opracowuje receptury na potrawy i napoje;  
7. Stosuje  programy komputerowe do planowania i rozliczania produkcji gastronomicznej.  
8. Planuje  oferty na usługi gastronomiczne;  
9. Sporządza  ofertę usługi zgodną ze zleceniem klienta zakładu gastronomicznego;  
10. Opracowuje ofertę usług gastronomicznych w ramach działao marketingowych zakładu gastronomicznego;  
11. Dobiera  proponowane działania promocyjne do typu klienta;  
12. Proponuje  działania promocyjne usług;  
13. Stosuje  procedury reklamacji usług oraz dobiera  metodę obsługi do świadczonych usług gastronomicznych;  
14. Stosuje różnorodne metody obsługi klientów;  
15. Stosuje  zasady ustawiania stołów;  
16. Wyznacza  miejsce ustawienia stołów i ułożenia innych sprzętów podczas różnego typu usług;  
17. Planuje dekorację stołu;  
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18. Dobiera  bieliznę stołową do okoliczności, rodzaju menu;  
19. Planuje  sprzęt i urządzenia do wykonania usługi gastronomicznej  
20. Korzysta ze sprzętu i urządzeo w czasie wykonywania usług;  
21. Stosuje zasady mycia sprzętu i zastawy; 
22.  Stosuje  zasady pielęgnacji i przechowywania różnego rodzaju zastawy stołowej i bielizny;  
23. Kontroluje  stan sprzętu wydawanego i zdawanego;  
24. Posługuje  się specjalistycznym programem do planowania i  rozliczania kosztów usług gastronomicznych ; 

 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 

Praktyki zawodowe powinny odbywad się w zakładach gastronomicznych oferujących różnorodny zakres produkcji i 

usług gastronomicznych, pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach 

kształcenia praktycznego. Uczniowie muszą zapoznad się z procesem produkcyjnym oraz działalnością usługową 

zakładu gastronomicznego poprzez wykonywanie pracy na różnych stanowiskach. 

Środki dydaktyczne 

Przepisy prawne dotyczące bezpieczeostwa i higieny pracy, przepisy prane dotyczące prawa pracy, wyposażenie 

zakładu gastronomicznego., programy komputerowe do rozliczania usług gastronomicznych. 

Zalecane metody dydaktyczne 

Ćwiczenia praktyczne – pozwolą na zastosowanie w praktyce nabytej wiedzy teoretycznej i dwiczenie umiejętności 

praktycznych. 

Formy organizacyjne 

Zajęcia powinny byd prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub w grupach 
maksymalnie 3-osobowych. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  

Wykonaną instrukcję oceni opiekun praktyk. 

Wykonywanie zadao i dwiczeo zleconych - ocenianie przez opiekuna praktyk. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia; 

– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 

 


