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WYMAGANIA  EDUKACYJNE NIEZBBDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ROCZNYCH OCEN 
KLASYFIKACYJNYCH  Z OBOWI=ZKOWYCH ZAJBĆ EDUKACYJNYCH 

 
TECHNIKI PRACY W HOTELARSTWIE 

Klasa II 

Wymagania edukacyjne 

Ocena Nazwa działu: 

I. Organizacja pracy w obiekcie hotelarskim 
 

Dopuszczaj>cy 

 
nazywa stanowiska pracy w hotelu 
wymienia obowi>zki dyrektora 
streWci przepisów bhp przepisów sanitarnych ochrony przeciwpocarowej oraz ochrony Wrodowiska 

Dostateczny 
okreWla zakres czynnoWci na poszczególnych stanowiskach pracowników w hotelu 
zastosuje przepisy bhp przepisów sanitarnych ochrony przeciwpocarowej oraz ochrony Wrodowiska 

Dobry 

 
porównuje zakres czynnoWci na poszczególnych stanowiskach pracowników w hotelu 
zastosuje przepisy regulaminu pracy obowi>zuj>cego w hotelu 
okreWla zagrocenia spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów bhp oraz ochrony przeciwpocarowej 
scharakteryzuje strukturC organizacyjn> hotelu 

Bardzodobry 

 
analizuje zakres czynnoWci i kompetencji na poszczególnych stanowiskach pracy w hotelu 
analizuje przepisów regulaminu pracy obowi>zuj>cego w hotelu 
sporz>dzi schemat struktury organizacyjnej hotelu 

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

II. Praca w recepcji 
 

Dopuszczaj>cy 

nazywa stanowiska pracy w recepcji 
wymienia wyposacenie recepcji 
rozrócnia procedury zwi>zane z kompleksow> obsług> goWcia 
obsługuje podstawowe wyposacenie recepcji 
obsługuje goWcia 

Dostateczny 

 
obsługuje urz>dzenie znajduj>ce siC w recepcji 
stosuje procedury zwi>zane z obsług> goWci 
wypełnia dokumenty zwi>zane z obsług> goWcia 
zastosuje zasady komunikowania siC w pracy 
przedstawi ofertC usług hotelarskich 
przyjmie i przeł>cz rozmowC telefoniczn> 
obsłuc goWci zgodnie z zasadami kultury i etyki 
przygotuje stanowisko pracy udzieli goWciom podstawowych informacji dotycz>cych hotelu 

Dobry 

 
zastosuje przepisykodeksu etykihotelarza 
zastosuje procedury zwi>zane z kompleksow> obsług> goWcia 
rozlicza koszty pobytu 
zastosuje przepisy oraz zasady bhp obowi>zuj>ce w recepcji 
zorganizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 
udzieli rócnego rodzaju informacji goWciom obiektu hotelarskiego 
przeprowadzi rozmowC telefoniczn> zgodnie z 
obowi>zuj>cymi zasadami 
zastosuje formy nawi>zywania kontaktów miCdzyludzkich 

Bardzo dobry 

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 
posługuje siC jCzykiem obcym podczas wykonywania zadaM zawodowych 
przyjmie reklamacje i skargi goWci 

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. 


