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TECHNIK HOTELARSTWA 

SYMBOL ZAWODU 422402 
 

WYMAGANIA  EDUKACYJNE NIEZBBDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ROCZNYCH OCEN 
KLASYFIKACYJNYCH  

Z OBOWI=ZKOWYCH ZAJBĆ EDUKACYJNYCH 

 
DZIAŁALNOVĆ RECEPCJI 

Klasa II 

Wymagania edukacyjne 

Ocena Nazwa działuŚ 

I.DziałalnoWć recepcji 
 

Dopuszczaj>cy 

 
nazywa stanowiska pracy w recepcji 
: okreWla rolC recepcji w hotelu 
: orientuje siC w zakresie czynnoWci pracowników recepcji i słucbowych   parterowej 
: wymienia wyposacenie recepcji 
: nazywa procedury zwi>zane z kompleksow> obsług> goWcia 
: wylicza cele które powinien posiadać pracownik recepcji 

Dostateczny 

 
obsługuje urz>dzenie znajduj>ce siC w recepcji 
: rozrócnia procedury zwi>zane z kompleksow> obsług> goWcia 
: wyjaWnia rolC recepcji w hotelu 
: scharakteryzuje zakres obowi>zków pracowników na rócnych stanowiskach  w recepcji oraz słucb parterowych 
: wypełnia dokumenty zwi>zane z obsług> goWcia 
: definiuje pojCcie ergonomia 

Dobry 

 
: stosuje formy komunikowania siC w pracy 
: scharakteryzuje zasady organizacji pracy w recepcji 
: stosuje procedur zwi>zane z kompleksow> obsług> goWcia  
: rozlicza kosztów pobytu 
: przedstawia strukturC organizacyjn> recepcji 
: analizujC współpracC recepcji z innymi komórkami hotelu  
: analizuje przepisów oraz zasad bhp obowi>zuj>ce w recepcji 
: przygotuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 

Bardzodobry 

 
zastosuje formynawi>zywania kontaktów miCdzyludzkich 
: zaplanuje wyposacenie i arancacjC recepcji 
: ocenia przydatnoWć rócnych urz>dzeM w recepcji 
: sporz>dza wykres struktury organizacyjnej recepcji 
: analizuje wymagania ergonomii obowi>zuj>ce na stanowisku pracy w recepcji 

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

II. CzystoWć i porz>dek w obiekcie hotelarskim 
 

Dopuszczaj>cy 

definiuje pojCcie jednostka mieszkalna j.m dokonuje podziału jednostek mieszkalnych 
: wymienia stanowiska pracy hauskeepingu 
: zna obowi>zki pracowników słucby piCter 
: wylicza wyposacenie j.m 
: wymienia główne pomieszczenia ogólnego ucytku 
: identyfikuje rodzaje sprz>tania 
: nazywasprzCt Wrodki i techniki utrzymywania czystoWci 
 

Dostateczny 

 
  okreWla zakres obowi>zków pracowników słucby piCter 
: scharakteryzuje rodzaje j.m 
: rozrócnia j.m 
: wyjaWnia znaczenie pomieszczeM ogólnego ucytku 
: omawia procedury postCpowania z rzeczami pozostawionymi oraz zagubionymi przez goWci 
: rozrócnia rodzaje sprz>tania 
: porównuje sprzCt Wrodki i techniki utrzymywaniaczystoWci 

Dobry 

analizuje zakres obowi>zków pracowników  działu utrzymania czystoWci i porz>dku 
: zastosuje procedur postCpowania z rzeczami 
  pozostawionymi oraz zagubionymi przez goWci 
: scharakteryzuje organizacjC pracy działu utrzymania czystoWci 
: porównuje rócne rodzaje j.m 

Bardzo dobry 
zaplanuje wyposacenie jednostki mieszkalnej zgodnie z wymaganiami kategoryzacyjnymi 
: analizuje przepisów prawa dotycz>ce postCpowania z rzeczami pozostawionymi przez goWci 
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: sporz>dza harmonogram pracy pokojowej 
: ocenia wyposacenie j.m 

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. 
 


