
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Polski rynek hotelarski jest rynkiem dynamicznie 

rozwijającym się, gdzie stale rośnie popyt na usługi 

hotelowe, zarówno ze strony turystów, jak i klientów 

biznesowych. Wiąże się to ze zwiększonym 

zapotrzebowaniem na wyszkolone kadry. 

Absolwenci tego kierunku mają więc różnorodne szanse 

zatrudnienia w branży hotelarskiej w kraju i na świecie. 

 

Umiejętności, jakie 
zdobędzie uczeń 

 Prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich 

 Rezerwowanie usług hotelarskich, dostosowanych do potrzeb gościa 

 Wykonywanie prac związanych z obsługą gości w recepcji 

 Przygotowywanie jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości indywidualnych, grup, VIP-ów oraz gości 

niepełnosprawnych 

 Planowanie, przygotowywanie i podawanie śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

 Organizacja usług i obsługi przyjęć okolicznościowych 

 Przyjmowanie i realizacja zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-

sportowe, typu wellness i SPA 

 Korzystanie z komputerowych programów użytkowych i hotelowych 

 Posługiwanie się językiem angielskim w branży hotelarskiej 



 

 

 

 

Zajęcia dodatkowe 

Nauka zawodu odbywa się w tematycznych pracowniach szkolnych oraz podczas licznych jednodniowych wycieczek do 

hoteli i innych obiektów hotelarskich. 

Dodatkowe umiejętności praktyczne uczniowie zdobywają podczas wycieczek krajowych. 

W ramach prowadzonych w szkole projektów unijnych można uzyskać dodatkowe umiejętności podczas różnego 

rodzaju warsztatów, np. W biurze i recepcji, Kurs rezydenta hotelowego. 

Praktyki zawodowe 

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w miejscach, zapewniających rzeczywiste warunki pracy, właściwe dla 

nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin). 

Uczniowie mają możliwość decydowania, w jakim obiekcie chcą odbywać praktyki. 

Od 2014 roku oferujemy również zagraniczne staże w Hiszpanii w ramach programu Erasmus+. 

Możliwości zatrudnienia 

Hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki spa i rekreacyjne; ruchome bazy noclegowe: promowe, 

żeglugowe, kolejowe, lotnicze; branżowe organizacje i stowarzyszenia; własna działalność gospodarcza w zakresie 

usług hotelarskich. 

Stanowiska, na jakich 
może być zatrudniony 
absolwent technikum 

hotelarstwa 

Recepcjonista, specjalista do spraw obsługi klientów, specjalista do spraw relacji z gośćmi, inspektor pięter, 

organizator imprez, organizator kongresów i konferencji, rezydent biura podróży, animator czasu wolnego. 


