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TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG  

GASTRONOMICZNYCH 
Kierunek Technik żywienia i usług gastronomicznych stworzony jest 

dla osób lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dbających o zdrowy 

tryb życia oraz dla wszystkich przedsiębiorczych. Kształtuje umiejęt-

ności związane z planowaniem i organizacją żywienia, sporządza-

niem potraw zgodnie z zasadami racjonalnego odżywiania i prawidło-

wą obsługą konsumenta. Uczeń potrafi stosować nowoczesne metody 

zarządzania działalnością gospodarczą i kompleksowo obsługiwać 

zleceniodawcę.  

Dzięki prężnie rozwijającemu się przemysłowi turystycznemu– po-

wstawaniu restauracji, lokali gastronomicznych – oraz modzie na 

„zdrową żywność” ten kierunek daje duże możliwości rozwoju i staje 

się przyszłościowy na polskim rynku pracy. 
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WAŻNE ! 

Interesujesz się zdrowym 

odżywieniem? Twoją pas-

ją jest gotowanie? Jesteś 

osobą przedsiębiorczą? 

Jeżeli jedna z tych od-

powiedzi brzmi „tak”, to 

zapraszamy do naszej 

szkoły! 



„Absolwenci tego kierunku mogą pracować we wszelkiego rodzaju obiek-
tach żywienia zbiorowego, organizacjach ochrony konsumenta oraz insty-
tucjach zajmujących się obrotem żywności” 

 Zakłady żywienia zbiorowego otwartego (pensjonaty, hotele, ka-

wiarnie bary, restauracje, bistra) 

 Zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego (stołówki szkolne, 

przedszkola, internaty, sanatoria); 

 Instytucjach zajmujących się obrotem żywnością; 

 Instytucjach zajmujących się upowszechnieniem wiedzy o żywieniu; 

 Własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług ga-

stronomicznych. 

INFORMACJE O ZAWODZIE  

MIEJSCA W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ 

Technik żywienia i usług gastrono-

micznych organizuje produkcję gastro-

nomiczną, a także planuje  i wykonuje 

usługi gastronomiczne.  Absolwent 

tego kierunku posiada te same umie-

jętności, które potrzebne są w  pracy 

kucharza. 

 Ponadto wykonuje zadania zawodowe 

związane z planowaniem i oceną ży-

wienia. Posługuje się nowoczesnymi 

technologiami i urządzeniami, które 

ułatwiają realizację zadań zawodo-

wych. Planuje i ocenia jadłospisy. Obli-

cza wartość odżywczą i energetyczną 

potraw i posiłków. Układa menu dzien-

ne, okolicznościowe i na przyjęcia. Po-

trafi korzystać z programów kompute-

rowych, które ułatwiają planowanie i 

rozliczanie działalności zakładu. Przed-

stawia ofertę usług gastronomicznych. 

Jest otwarty i kreatywny w  działaniu 

poprzez  wykorzystywanie nowocze-

snych dekoracji potraw, aranżacji sto-

łów i sal.  

WYBRANE PRZEDMIOTY      

ZAWODOWE : 

 Wyposażenie i zasady bez-

pieczeństwa w gastronomii 

 Działalność gospodarcza w 

gastronomii 

 Technologia gastrono-

miczna z towaroznaw-

stwem 

 Język obcy zawodowy 

 Zasady żywienia 

 Organizacja produkcji ga-

stronomicznej 

 Usługi gastronomiczne 

 Pracownia gastronomicz-

na  
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W TRAKCIE NAUKI NABĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI 

 przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów 

 stosowania receptur gastronomicznych 

 układania i oceny jadłospisów 

 organizacji imprez okolicznościowych i usług ca-

teringowych 

 stosowania technik nakrywania stołu 

 współpracy w zespole 

 obsługi specjalistycznych programów komputero-

wych 

 prowadzenia własnej działalności gospodarczej 

 planowania i kalkulowania kosztów produkcji 

 wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastro-

nomicznych do przygotowywania i serwowania 

potraw 

 przechowywania i utrwalania żywności 

Nauka  kończy się uzyskaniem 

tytułu technika oraz zdaniem 

egzaminu dojrzałości. 

Kwalifikacje wyodrębnione w 

zawodzie: 

-Sporządzanie potraw i napo-

jów 

-Organizacja żywienia i usług 

gastronomicznych 

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ 

NAUKĘ  WYBIERAJĄC NA-

STĘPUJĄCE UCZELNIE: 

 Uniwersytet Przyrodniczo- 

Humanistyczny w Siedl-

cach 

 Szkoła Główna Gospodar-

stwa Wiejskiego w Warsza-

wie 

  Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie, Poznaniu, 

Wrocławiu 

 Warszawski Uniwersytet 

Medyczny 
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JEŚLI: 

 interesują się nowoczesnymi trendami w żywieniu 

 cenisz sobie zdrowe odżywianie 

 chcesz zdobyć  zawód z przyszłością 

 interesuje Cię jak funkcjonują  zakłady żywienia zbioro-

wego 

 chcesz mieć możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy 

 

Podejmij naukę 

W ZAWODZIE: 

TECHNIK ŻYWIENIA I  

USŁUG GASTRONOMICZNYCH ! 

 

www.zspnr4.com.pl 

KONTAKT 

 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 4 

im. Kazimierza Wielkiego 

w Siedlcach 

 

 

 ul. Bema 4, 08-110 Siedlce 

telefon:257943640 

fax:257943641 

 


