
 

 
TECHNIK HOTELARSTWA 

 
Jeśli szukasz zawodu na czasie, marzy Ci się kontakt ze „światem”, lubisz wyzwania i podróże - 
wybierz zawód hotelarza! Nasza szkoła dobrze przygotuje Cię do obsługi gości hotelowych 
i sprzedaży usług hotelarskich. W naszej nowoczesnej i świetnie wyposażonej pracowni obsługi 
konsumenta nauczysz się między innymi sztuki kelnerskiej i barmańskiej, poznasz zasady 
organizacji przyjęć,  bankietów. Nie wierzysz?! Przekonaj się sam! 

 
Nauka trwa 4 lata i kończy się maturą. W programie nauczania przedmioty ogólnokształcące oraz 
zawodowe z zakresu organizacji hotelarstwa, działalności recepcji, marketingu, usług 
żywieniowych, obsługi konsumenta, obsługi informatycznej w hotelarstwie, a także język angielski 
w hotelarstwie. Praktyka organizowana jest przez szkołę w atrakcyjnych hotelach na terenie 
Warszawy i okolic /m.in. Sheraton, Sobieski, Novotel, Westin, Radisson, Bristol/. 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język obcy, geografia 

 
Egzamin zawodowy obejmuje dwie kwalifikacje: 

1. TG.12 - planowanie i realizacja usług w recepcji 
2. TG.13 - obsługa gościa w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

Po zdaniu egzaminu i ukończeniu szkoły uzyskasz tytuł zawodowy - technik hotelarstwa 
a dodatkowo w ramach współpracy szkoły z firmą PROWORK masz możliwość aplikowania 
na wyjazdy do Stanów Zjednoczonych lub krajów europejskich jako Au Pair w celu pogłębienia 
znajomości języka obcego. 

Dlaczego warto być uczniem Technikum Hotelarstwa? 
 
1. profesjonalne przygotowanie do zawodu sprawia, że masz lepszy start w branży hotelarskiej 

i turystycznej, i nie boisz się założyć własnej firmy, 

2. wykształcenie w zakresie hotelarstwa daje duże możliwości zatrudnienia na rynku pracy, 
3. cztery lata nauki przygotują Cię lepiej do matury, 
4. masz łatwiejszy start na studia wyższe, 
5. uzyskany przez Ciebie dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorują kraje UE. 
  
Zatrudnienie: hotele, motele, hostele, pensjonaty, schroniska, a także możliwość otwarcia 

własnej firmy w branży usług hotelarskich. 
 
Dalsze kształcenie: W ramach studiów licencjackich lub magisterskich w Wyższych Szkołach 
Gastronomii, Hotelarstwa, Turystyki lub realizowanie własnej ścieżki kariery zawodowej w wybranej 
przez siebie specjalności. 
 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA: „INFORMACJA TURYSTYCZNA” 
 

  

 


