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„Widzieć wszystko bez patrzenia, słyszeć wszystko bez słuchania. Być usłużnym,  

ale nie służalczym. Zgadywać życzenia, nie będąc niedyskretnym.” 

– urywek regulaminu pracowników Hoteli Ritz-Carlton.
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Pracownia hotelarska do kwalifikacji HGT.06. Realizacja usług w recepcji jest zbiorem ćwiczeń przeznaczonym 

dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa. Publikacja została przygotowana zgodnie z aktualną 

podstawą programową kształcenia w tym zawodzie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 

maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego  oraz dodatkowych umiejętności 

zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 991) oraz ze stanem prawnym obo-

wiązującym w styczniu 2021 roku.

Niniejszy zbiór zadań uwzględnia efekty kształcenia i kryteria ich weryfikacji dla kwalifikacji HGT.06. Realizacja 

usług w recepcji:

HGT.06.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

HGT.06.2. Podstawy hotelarstwa (zagadnienia podstaw hotelarstwa omówiono w ćwiczeniach „Pracownia  

             hotelarska HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie”).

HGT.06.3. Rezerwacja usług hotelarskich.

HGT.06.4. Obsługa gości w recepcji.

HGT.03.6. Kompetencje personalne i społeczne.

HGT.06.7. Organizacja pracy małych zespołów.

 Zbiór zadań ma na celu zdobycie przez ucznia umiejętności niezbędnych do obsługi gości w obiekcie świadczącym 

usługi hotelarskie, w tym szczególnie w recepcji hotelowej. 




