


Ty też uczyłeś się 
w Chełmży, jak 

wszyscy fachowcy 
w tej branży?



Oferujemy ciekawy 
i atrakcyjny kierunek kształcenia 

związany z prężnie rozwijającą się 
branżą turystyczną  



to niepowtarzalna szansa, 
aby zdobyć przygotowanie i dowiedzieć się,  

jak wygląda:
 planowanie, oferowanie, koordynacja i świadczenie usług hotelarskich,
 współpraca z instytucjami na rynku hotelarskim, analiza klientów i konkurencji,
 opracowywanie polityki handlowej na podstawie znajomości popytu i podaży na 

rynku, ustalanie zakresu oferowanych usług, 
 poznawanie zasad i instrumentów marketingu  w działalności hotelarskiej – polityka 

cenowa, dystrybucja, promocja usług,
 organizowanie usług turystycznych, rekreacyjno-sportowych, gastronomicznych,
 obsługa kongresów, zjazdów, bankietów i imprez,
 obsługa nowoczesnego sprzętu biurowego, oprogramowania, systemów rezerwacji 

usług, 
 prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
 znajomość obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością hotelarską,
 ustalanie wskaźników wykorzystania bazy hotelowej, obrotów i opłacalności 

działania,
 wyposażanie i urządzanie wnętrz lokali hotelowych i gastronomicznych.



KWALIFIKACJE W HOTELARSTWIE 

T. 11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

T. 12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie



Kształcenie zawodowe teoretyczne

Podstawy hotelarstwa

Działalność recepcji

Organizacja pracy służby pięter

Obsługa konsumenta

Usługi dodatkowe w hotelarstwie

Marketing usług hotelarskich

Prowadzenie działalności gospodarczej

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Język angielski zawodowy

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Kształcenie zawodowe praktyczne

Pracownia hotelarska

Pracownia obsługi konsumenta

Pracownia informatyczna w hotelarstwie

Praktyki zawodowe w zakresie kwalifikacji 
T. 11 i T. 12



Jak zdobyć dyplom technika hotelarstwa?

WYBIERZ NAUKĘ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W CHEŁMŻY

ZDAJ EGZAMIN W 1 KWALIFIKACJI (NA KONIEC DRUGIEGO SEMESTRU KLASY II)

ZDAJ EGZAMIN W 2 KWALIFIKACJI (NA KONIEC PIERWSZEGO SEMESTRU KLASY IV)

JESTEŚ TECHNIKIEM HOTELARSTWA



JAK 
SIĘ 

UCZYMY? 



Lekcje                            
z 

wykorzystaniem 
tabletów



Zajęcia                               
z 

przedstawicielami 
branży hotelarskiej



Ćwiczenia 
procedury 

zameldowania 
gościa 

hotelowego



Marta i Weronika 
podczas 

sprzątania pokoju 
hotelowego 



Fachowiec Dawid 
za barem 

hotelowym 



Marta podczas 
profesjonalnej 
obsługi gościa               
w restauracji 

hotelowej



Wycieczka                    
do hotelu                          

Gotyk w Toruniu 



Miejsca 
naszych 
praktyk
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Po ukończeniu szkoły posiadasz umiejętności:

obsługi gości przyjeżdżających i wyjeżdżających,

rezerwacji usług hotelarskich,

utrzymywania czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych,

przygotowywania i podawania śniadań,

organizacji usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi 

hotelarskie,

prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług 

hotelarskich.



GDZIE 
ZNAJDZIEMY 

PRACĘ? 



Hotele
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Centra 
kongresowe              

i 
konferencyjne
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Motele, 
pensjonaty, 
kempingi, 
schroniska                 

i inne obiekty 
hotelarskie
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Agroturystyka
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Restauracje
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Biura 
podróży
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Statki 
pasażerskie
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży 
ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża

tel./fax: (0-56) 675-24-19
zs_chelmza@poczta.onet.pl

Czekamy na ciebie 
Zapisz nową kartę w historii naszej szkoły!

Szkoła                        
o ponad 

stuletniej 
tradycji
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