
WYMAGANIA EDUKACYJNE
NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I

ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

Zawód: technik hotelarstwa        
Przedmiot: Organizacja pracy w recepcji i służbie pięter 
Klasa 3.

Ocena Nazwa działu / wymagania

Organizacja pracy służby pięter

Dopuszczający

Uczeń:

 zna podstawowe pojęcia dotyczące housekeepingu
wymienia rodzaje jednostek mieszkalnych w hotelu
wymienia wyposażenie podstawowe jednostek mieszkalnych 
wymienia wyposażenie uzupełniające jednostek mieszkalnych
 zna rodzaje węzłów higieniczno sanitarnych 
wymienia wyposażenie podstawowe i uzupełniające w.h.s.
 zna stanowiska pracy w służbie pięter
 posiada ogólną wiedzę na temat czynności wykonywanych przez 

poszczególnych pracowników służby pięter
 zna sprzęt i urządzenia do utrzymywania jednostek mieszkalnych w czystości
 zna rodzaje usług dodatkowych świadczonych przez służbę pięter
 posiada ogólną wiedzę na temat zasad bhp, ppoż i ochrony środowiska
 zadania i ćwiczenia wykonuje z pomocą nauczyciela

Dostateczny

spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz:

 przedstawia rodzaje i funkcje jednostek mieszkalnych
 rozróżnia elementy wyposażenia j.m. zgodnie ze standardem hotelu
 określa rodzaje w.h.s. i dopasowuje do rodzaju i standardu jednostek 

mieszkalnych
 rozróżnia zadania na poszczególnych stanowiskach housekeepingu
wymienia sprzęt i środki do utrzymania czystości i określa ich zastosowanie 
 określa rodzaje porządków w hotelu
 zna techniki sprzątania w hotelu
 zna procedury obsługi gości w jednostce mieszkalnej
 zna schemat organizacyjny i zakresy obowiązków pracowników służby pięter
 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe oraz 

znaczenie ergonomii w pracy pracowników służby pięter
 określa pomieszczenia ogólnego użytku, ich  przeznaczenie i wyposażenie 
 zna dokumentację działu housekeepingu
 potrafi wykonać typowe zadania i ćwiczenia

Dobry spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz:

 dopasowuje wyposażenie podstawowe i uzupełniające do jednostek 



mieszkalnych o różnym standardzie
 charakteryzuje rodzaje i zakres porządków
 opisuje zasady obsługi gości w jednostkach mieszkalnych
 określa zasady przygotowania pokojowych do pracy
 charakteryzuje procedury przygotowania jednostek mieszkalnych do 

sprzedaży
 opisuje procedury sprzątania pokoju zajętego przez gościa
 opisuje procedury sprzątania pokoju zwolnionego przez gościa
 określa zasady odpowiedzialności materialnej pracowników
 określa zasady odpowiedzialności hotelu za mienie powierzone przez gości
 zna zakres oferty usług pralniczych i innych usług dodatkowych
 potrafi wypełnić dokumentację działu housekeepingu
 określa zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe 

oraz znaczenie ergonomii i ochrony środowiska, w pracy pracowników służby
pięter

 dobrze wykonuje większość zadań/ćwiczeń

Bardzo dobry

spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz:

 sporządza wykresy struktury organizacyjnej działu
 analizuje przepisy dotyczące czasu pracy w hotelarstwie
 sporządza harmonogramy pracy działu służby pięter
 proponuje zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników działu
 dobiera techniki sprzątania oraz sprzęt i środki czystości do rodzajów 

porządków
 samodzielnie tworzy zakresy prac pokojowych 
 samodzielnie wykonuje wszystkie zadania/ćwiczenia 

Celujący

spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz:

 samodzielnie tworzy zakresy prac pokojowych
 potrafi zorganizować pracę w grupie 
 bezbłędnie wykonuje wszystkie zadania/ćwiczenia
 analizuje przepisy prawne dotyczące pracowników
 sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą
 samodzielnie wykonuje zadania problemowe
 swobodnie posługuje się językiem branżowym


