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Program „Hotel, restauracja i 
piekarnia”

Program „Hotel, restauracja i piekarnia” przeznaczony jest dla osób, które 
lubią pracę związaną z gotowaniem, pieczeniem i artykułami spożywczymi.

Możesz wybrać ten program także wtedy, gdy w ramach Twojej pracy chcia-
łbyś opiekować się gośćmi hotelu lub restauracji.

Powinieneś lubić pracę w sektorze usługowym i chętnie spotykać się z 
różnymi ludźmi.

Tego będziesz uczyć się w ramach programu
Nauczysz się gotować, piec i podawać do stołu

Dowiesz się, jak należy obchodzić się z artykułami spożywczymi i jak wygląda 
praca w różnego rodzaju kuchniach.

W ramach programu zdobędziesz także wiadomości dotyczące higieny, die-
tetyki, żywienia specjalnego oraz serwowania alkoholu.

Będziesz wykonywał różne zadania, które przygotują Cię do pracy w hotelu.

Będziesz także ćwiczyć pracę z innymi osobami oraz zapewnianie dobrej 
obsługi gościom i klientom.

Ważnym zagadnieniem w programie jest środowisko pracy, ponieważ zdobyta 
wiedza pomoże Ci w przyszłości unikać wypadków przy pracy i zachować 
dobry stan zdrowia.

Tak działa program

Przedmioty wspólne dla szkół gimnazjalnych

Program narodowy obejmuje przedmioty, których muszą uczyć się wszyscy.

Nazywamy je przedmiotami wspólnymi dla szkół gimnazjalnych. 

Te przedmioty to:

• język angielski
• zajęcia artystyczne
• historia
• sport i zdrowie
• matematyka
• wiedza o przyrodzie
• religioznawstwo
• wiedza o społeczeństwie
• język szwedzki lub szwedzki jako drugi język
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Wspólne przedmioty programowe

W programie znajdują się przedmioty zawodowe lub przedmioty charak-
terystyczne, które określamy jako wspólne przedmioty programowe. Wszyscy 
uczniowie programu „Hotel, restauracja i piekarnia” muszą uczyć się tych 
przedmiotów,

a są to:

• piekarnia i cukiernia
• hotel
• wiedza o żywności i żywieniu
• wiedza o posiłkach i gastronomii
• serwis i obsługa.

Pogłębienie programowe
Będziesz uczyć się także innych przedmiotów, dzięki którym zdobędziesz do-
datkową wiedzę w wybranej przez siebie dziedzinie. Przedmioty te określamy 
jako pogłębienie programowe.

Ponieważ w ramach pogłębienia programowego różne szkoły oferują różne pr-
zedmioty, możesz skontaktować się ze szkołą, w której zamierzasz się uczyć i 
zapytać, co obejmuje pogłębienie programowe w tej szkole.

Więcej o pogłębieniu programowym możesz przeczytać na stronie www.
skolverket.se, w zakładce Przedszkole i szkoła (Förskola och skola).

Indywidualny wybór
Dokonujesz także indywidualnego wyboru. Możesz samemu wybrać kilka 
przedmiotów nieobjętych programem, których mogą uczyć się wszyscy uczni-
owie szkoły..

Plan przedmiotowy
Dla każdego przedmiotu w szkole gimnazjalnej istnieje plan przedmiotowy z 
punktowanymi zajęciami.

Jeżeli dasz sobie radę, to dyrektor może umożliwić Ci uczęszczanie na zaję-
cia i przedmioty wykładane w zwykłym gimnazjum.. W ten sposób w trakcie 
nauki będziesz mógł stawić czoła większym wyzwaniom.

Oceny
Po zakończeniu zajęć otrzymasz oceny. Nauczyciel oceni Twoje umiejętności i 
porówna je z wymogami dla ocen na poziomie A, C i E.

Nauka w miejscu pracy
Umiejętności nabyte w trakcie programu będziesz ćwiczyć i pogłębiać w miej-
scu pracy. Nazywamy to nauką w miejscu pracy.
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Praca gimnazjalna
Aby wykazać, że jesteś dobrze przygotowany do zadań zawodowych, których 
się uczyłeś, przygotujesz pracę gimnazjalną. 

Praca ta powinna odzwierciedlać Twoje całościowe wykształcenie, dlatego 
przygotujesz ją na zakończenie nauki.

Indywidualny plan nauczania
Masz indywidualny plan nauczania. Zawiera on informacje o zajęciach i pr-
zedmiotach, które obejmuje nauka w okresie gimnazjum. 

W indywidualnym planie nauczania powinny znaleźć się wszystkie decyzje 
dotyczące tego, czego będziesz się uczyć.

Świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej
Opuszczając szkołę gimnazjalną po czterech latach otrzymasz świadectwo 
ukończenia szkoły gimnazjalnej, na którym będą wykazane umiejętności i 
doświadczenia zdobyte w trakcie nauki.

Na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej widać, ile punktów zebrałeś 
w trakcie czterech lat nauki.

Jeżeli uzyskane przez Ciebie na zajęciach oceny łącznie dają 2500 punktów, 
to zdobyłeś pełne wykształcenie gimnazjalne.

Nauka w ramach programu przebiega w następujący sposób
W ramach programu w sposób praktyczny i teoretyczny pracujesz nad 
różnymi zadaniami. 

Możesz pracować samodzielnie i wspólnie z innymi. Będziesz uczyć się, jak 
na różne sposoby można współpracować z innymi.

Będziesz także ćwiczyć obsługiwanie klientów i gości w różnych sytuacjach.

Praca w piekarni, restauracji i hotelu często wiąże się z zadaniami, które 
należy wykonać w ściśle określonym czasie.

Niekiedy trzeba się spieszyć, np. w wypadku artykułów spożywczych, z 
którymi trzeba obchodzić się szczególnie ostrożnie. 

Innym razem może chodzić o klienta, który niecierpliwie czeka na posiłek lub 
pokój hotelowy. Dlatego w trakcie programu weźmiesz udział w ćwiczeniach, 
które przygotują Cię do takich zadań. 

Nauczysz się planować ii wykonywać zadania do końca.

Będziesz ćwiczyć dyskutowanie, refleksję i wypowiadanie swoich opinii.

Nauczysz się także opisywać, w jaki sposób wykonujesz swoje zadania.


