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Ocena Nazwa działu / wymagania

Obsługa gości w jednostce mieszkalnej – praca służby pięter
Obsługa gości w zakresie usług dodatkowych

Dopuszczający

Uczeń:

 zna regulamin pracowni hotelarskiej  
 wymienia podstawowe rodzaje jednostek mieszkalnych
 wymienia wyposażenie jednostki mieszkalnej
 wymienia stanowiska pracy w służbie pięter
 posiada ogólną wiedzę na temat procedur obsługi gości w jednostce 

mieszkalnej
 wymienia podstawowe wyposażenie jednostki mieszkalnej i łazienki 

przygotowanych dla gościa VIP 
 wymienia dodatkowy sprzęt służby piętrowej przygotowany na 

spełnianie specjalnych życzeń gości VIP 
 wymienia podstawowe wyposażenie jednostki mieszkalnej i łazienki 

przygotowanych dla gościa niepełnosprawnego
 wymienia działy hotelu, z którymi współpracuje służba pięter 
 wyjaśnia pojęcie: status pokoi 
 zna dokumentację działu hausekeepingu
 wymienia elementy oferty usług dodatkowych
 zna pojecie oferty pakietowej hotelu
 określa rodzaje dokumentów stosowanych w realizacji i sprzedaży usług 

dodatkowych
 zna zasady zachowania się podczas pożaru w obiekcie hotelarskim 
 posiada ogólną wiedzę na temat zasad bhp, ppoż i ergonomii

Dostateczny spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz:

 przedstawia  strój obowiązujący pracownika recepcji – dla kobiety i dla 
mężczyzny 

 wymienia podstawowe czynności podczas ewakuacji gości hotelowych 
 zna wymagane wymiary lady recepcyjnej 
 przedstawia rodzaje i funkcje jednostek mieszkalnych
 rozróżnia zadania służby pięter w hotelu 
 rozróżnia elementy wyposażenie jednostek mieszkalnych zgodnie ze 

standardem hotelu 
 rozróżnia sprzęt i środki utrzymania czystości 
 zna procedury obsługi gości w jednostce mieszkalnej 
 zna schemat organizacyjny i zakres obowiązków pracowników służby 



pieter 
 wymienia specjalne świadczenia przygotowywane dla gości VIP 
 wymienia obowiązki pracowników służby pięter związane z przyjazdem 

gościa VIP do obiektu hotelarskiego 
 wymienia co zawiera raport o statusie pokoi 
 wymienia dokumenty stosowane w hausekeepingu i wyjaśnia ich 

zastosowanie
 wyjaśnia na czym polega współpraca służby pięter z recepcją i 

gastronomią w obiekcie hotelarskim 
 wymienia cele szkolenia bhp przeprowadzanego dla pracowników służby

pięter 
 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe 

oraz znaczenie ergonomii w pracy pracowników służby pięter
 opisuje sposób świadczenia poszczególnych usług w obiekcie 

hotelarskim
 uzasadnia potrzebę świadczenia usług dodatkowych w hotelu

Dobry

spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz:

 organizuje  stanowisko pracy zgodnie z przepisami bhp i ppoż. 
 wyjaśnia różnice w rodzajach i wyposażeniu jednostek mieszkalnych 

zgodnie ze standardami hotelu 
 określa zakres działania służby pięter określa bezpieczeństwo gości i ich 

mienia
 potrafi dobrać odpowiedni sprzęt i środki utrzymania czystości 
 zna systemy organizacji pracy działu utrzymania czystości 
 wie na czym polega serwis wieczorny służby pięter podczas pobytu 

gościa VIP w obiekcie hotelarskim 
 wie jak przygotować jednostkę mieszkalną dla Bardzo Ważnego Gościa -

VIP 
 wyjaśnia jak działa komputerowy system informacji o statusie pokoi 
 wypełnia druki dokumentów stosowanych w dziale służby pieter
 wyjaśnia na czym polega współpraca służby pięter z pralnią i działem 

technicznym w obiekcie hotelarskim 
 określa zasady bhp, przeciwpożarowe i znaczenie ergonomii na różnych 

stanowiskach pracy
 zna instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, instrukcję alarmową i 

postępowania na wypadek pożaru 
 sporządza dokumenty związane z przygotowaniem i sprzedażą usług
 porównuje oferty usługowe różnych obiektów hotelarskich
 rozwiązuje typowe zadania i ćwiczenia dot. świadczenia usług 

dodatkowych
 stosuje wiedzę teoretyczną w ćwiczeniach praktycznych
 zna zasady przyjmowania zamówień na usługi dodatkowe
 charakteryzuje zadania poszczególnych pracowników w procesie 

świadczenia usług dodatkowych w hotelu

Bardzo dobry spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz:

 uzasadnia, dlaczego ergonomia i antropometria są niezbędne do 
prawidłowego organizowania stanowiska pracy 

 uzasadnia, dlaczego dział służby pięter jest niezbędny do prawidłowego 
funkcjonowania obiektu noclegowego 



 porównuje i ocenia kompetencje pracowników służby pięter określa 
zakresy obowiązków na różnych stanowiskach pracy pracowników 
służby pieter

 uzasadnia celowość sprawnej obsługi gości podczas ich pobytu w 
jednostce mieszkalnej 

 porównuje rodzaje jednostek mieszkalnych w hotelach o różnym 
standardzie 

 określa i potrafi samodzielnie sporządzić dokumenty dotyczące pracy 
służby pięter 

 potrafi zaprojektować dowolną jednostkę mieszkalna i węzeł 
higieniczno-sanitarny w hotelu

 potrafi zaprojektować jednostkę mieszkalną i łazienkę dla gościa VIP 
 potrafi napisać list powitalny dla gościa VIP
 wie jak przyjąć zgłoszenie telefoniczne od gościa VIP dotyczące 

specjalnych życzeń 
 bezbłędnie wypełnia wszystkie dokumenty stosowane w dziale 

hausekeepingu
 wyjaśnia na czym polega współpraca służby pięter z administracją 

obiektu hotelarskiego 
 zna przepisy bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, 

przepisy sanitarne i ochrony środowiska 
 ocenia celowość zasad bhp i przeciwpożarowych, znaczenie ergonomii w

pracy działu utrzymania czystości 
 samodzielnie wypełnia pełną dokumentację dotyczącą zamówienia, 

sprzedaży i rozliczenia usług dodatkowych
 opracowuje plany pracy związane z oferowaniem usług dodatkowych
 projektuje oferty usług dodatkowych w różnych obiektach hotelarskich
 potrafi wskazać rozwiązania proekologiczne dla hotelu oraz znaczenie 

ergonomii na różnych stanowiskach pracy

Celujący

spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz:

 wykorzystując posiadaną wiedzę poszukuje innych rozwiązań 
problemów w różnych źródłach informacji 

 posługuje się zdobytą wiedzą w sposób samodzielny 
 wykorzystując posiadaną wiedzę poszukuje innych rozwiązań 

problemów w różnych źródłach informacji 
 samodzielnie rozwiązuje problemy związane z obsługą gości podczas 

ich pobytu w hotelu 
 doskonale organizuje swoją pracę rozwija swoje zainteresowania 

związane z hotelarstwem




