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WYMAGANIA  EDUKACYJNE NIEZBBDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ROCZNYCH OCEN 

KLASYFIKACYJNYCH  
Z OBOWI=ZKOWYCH ZAJBĆ EDUKACYJNYCH 

 
ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE 

Klasa III 

 
Wymagania edukacyjne 

Ocena Nazwa działu:  

 Organizacja pracy słucby piCter 

Dopuszczaj>cy 

UczeM potrafi zdefiniować pojCcie j.m., wymienia rodzaje j.m. wymienia funkcje  
j.m., zna stanowiska słucby piCter, - potrafi wymienić obowi>zki poszczególnych 
pracowników słucby piCter, wie jak powinien zachowywać siC pracownik działu słucby piCter, 
wie jakie s> rodzaje sprz>tania jednostek mieszkalnych,  

Dostateczny 

 
Opisuje podstawowe wyposacenie j.m , uzupełnia opis o elementy dekoracyjne, opisuje 
zespoły ucytkowe w hotelu, wymienia czynnoWci sprz>tania j.m, orientuje siC w przepisach 
kodeksu czasu pracy, zna i potrafi wymienić systemy pracy, orientuje siC o 
rozkładzie czasu pracy w hotelarstwie, 

Dobry 

 
Dokładnie zna podstawowe i uzupełniaj>ce wyposacenie j.m, wymienia rodzaje sprz>tania j.m 
i i w prawidłowej kolejnoWci wymienia czynnoWci sprz>tania j.m, zna przepisy kodeksu czasu 
pracy, zna i wymienia systemy czasu pracy, potrafi podać przykłady, potrafi ułocyć 
harmonogram pracy dla słucby piCter, wie co powinien zawierać regulamin czasu pracy, 
wł>cza siC aktywnie do dyskusji, zna sprzCt pokojowej i wie jak siC nim posługiwać, 
wyszczególnia czynnoWci pokojowej podczas sprz>tania pokoju we właWciwej kolejnoWci, 
omawia wyposacenie wózka pokojowej, 
  

Bardzo dobry 

sprawnie wymienia wszystkie zespoły ucytkowe w hotelu, opisuje je, omawia elementy 
dekoracyjne, sugeruje własne rozwi>zania estetyczne, samodzielnie wymienia i omawia inne 
pomieszczenia ogólnego ucytku w hotelu, jest aktywny, samodzielnie rozwi>zuje wszystkie 
ćwiczenia i omawia je, wymienia stanowiska pracy słucby piCter, analizuje zakresy czynnoWci 
pracowników hotelu, wymienia i opisuje sprz>tanie j.m., zna przepisy kodeksu czasu pracy i 
analizuje je, samodzielnie układa harmonogram pracy dla działu słucby piCter, bezbłCdnie 
rozwi>zuje testy, dokładnie omawia wyposacenie wózka pokojowej i potrafi skompletować 
potrzebne rzeczy, bezbłCdnie wypełnia dokumentacje działu słucby piCter  
 

Celuj>cy 
UczeM spełnia wymagania na ocenC bardzo dobry ponadto ma wiadomoWci wykraczaj>ce poza 
program, bierze udział w konkursach, olimpiadach. 
 

 
 
Wymagania na ocenC wycsz> obejmuj> równiec wymagania na oceny (ocenC) nicsze. 
 
W PRZYPADKU STWIERDZENIA DYSFUNKCJI UCZNIA – NAUCZYCIEL DOSTOSOWUJE WYMAGANIA DO ZALECEL 
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ; STOSUJE LIBERALNE FORMY OCENIANIA ZAWSZE KORZYSTNE DLA 
UCZNIA. 
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