TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
1. Technik żywienia i usług gastronomicznych to atrakcyjny zawód dla ludzi:
•
•
•
•
•
•

lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dbających o siebie i innych, myślących
o zdrowym odżywianiu ,
pomysłowych i kreatywnych w działaniu,
otwartych na kontakt z drugim człowiekiem, komunikatywnych,
posiadających umiejętności organizatorskie, o wysokiej kulturze osobistej,
posiadających zmysł artystyczno – estetyczny
oraz dla zainteresowanych pracą w renomowanych restauracjach w Polsce
i zagranicą

W procesie edukacyjnym kształtowane są umiejętności związane z planowaniem i organizacją
żywienia, a także z organizacją przyjęć okolicznościowych. Uczniowie uczą się sporządzania
potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i estetycznego ich podania.

2. Informacje dodatkowe
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych :
mogą uczestniczyć w kursach i szkoleniach :
• kursach uprawniającego do wykonywania pracy na stanowisku barman, barista,
• szkoleniach i warsztatach np. z carvingu czy z cukiernictwa,
• pokazach sztuki kulinarnej: kuchni molekularnej,
• pokazach prowadzonych przez renomowanych szefów kuchni.
biorą dział w konkursach i olimpiadach zawodowych, m.in. w:
• Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności
• Konkursach z branży gastronomicznej
wyjeżdżają na wycieczki zawodowe, m.in.:
• Targi HoReCa Gastrofood do Krakowa,
• Warsaw FOOD EXPO,
• do licznych zakładów gastronomicznych
korzystają z bezpłatnych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych,
Odbywają praktykę zawodową w restauracjach, barach, hotelach, pensjonatach
przedszkolach, żłobkach. Istnieje również możliwość odbywania praktyk zawodowych
w Niemczech, dzięki czemu poza zdobywaniem kompetencji zawodowych, rozwijają
swoje umiejętności językowe.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
a) Kwalifikacja 1: HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
b) Kwalifikacja 2: HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

4. Sylwetka absolwenta
Technik żywienia i usług gastronomicznych może podjąć zatrudnienie jako pracownik:
✓ w zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary, kawiarnie itp.),
✓ instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdrowia (sanatoria, żłobki, służby
sanitarno-epidemiologiczne, szpitale),
✓ organizacjach ochrony konsumenta, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem
wiedzy o żywieniu, żywności i placówkach prowadzących żywienie zbiorowe (domy opieki
społecznej, domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, pensjonaty, domy wczasowe itp.).

Absolwent otrzyma suplement Europass w języku angielskimdokument potwierdzający umiejętności, honorowany we
wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług
gastronomicznych mogą być podwyższane poprzez
kontynuację nauki na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
oraz w ramach studiów licencjackich i magisterskich, na
kierunkach:
✓ technologia żywności, dietetyka,
✓ żywienie człowieka i nauki konsumenckie,
✓ nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii,
✓ hotelarstwo i turystyka,
✓ organizacja i zarządzanie w gastronomii

5. Technik żywienia i usług gastronomicznych może pracować jako:
✓ szef kuchni
✓ manager zakładu gastronomicznego
✓ organizator imprez okolicznościowych
✓ mistrz sztuki kulinarnej
✓ pracownik firmy cateringowej
✓ doradca w zakresie prawidłowego żywienia
✓ organizator usług cateringowych
✓ pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej
Ponadto absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług
gastronomicznych, hotelarskich, agroturystyki, itp.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażone i nowoczesne pracownie :
✓ technologii gastronomicznej – 3 pracownie wyposażone w najnowszy sprzęt
i urządzenia służące do produkcji żywności w zakładach gastronomicznych,
✓ obsługi konsumenta – pracownia z bogato wyposażonym barem,
✓ planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, gdzie uczniowie mogą planować
żywienie przy użyciu nowoczesnych programów komputerowych, wykorzystując
najnowsze tabele żywienia.

Pracownia obsługi konsumenta

Zajęcia w pracowni technologii gastronomicznej

Konkursy
Konkurs „ Wielkanoc na polskim stole”

Konkurs „ Wielkanoc na polskim stole”

Konkurs kulinarny „ Bez chleba żyć się nie da”

Konkurs Kulinarny podczas Święta Golonki Pilznie

Organizacja i obsługa przyjęć

Udział w Międzynarodowym Konkursie Baristycznym w Bardejowie na Słowacji

Sesja popularnonaukowa dla uczniów ze szkół powiatu dębickiego
„Styl odżywiania a choroby cywilizacyjne”

Warsztaty dla gimnazjalistów

Wizyta przedszkolaków w szkole na Kuchenne Rewolucje Przedszkolaka

Wizyta klasy gastronomicznej u trzylatków w Przedszkolu Miejskim nr 8 w Dębicy

Udział uczniów w pokazach kulinarnych w szkole i na targach gastronomicznych
Warsztaty florystyczne

Warsztaty carvingu

Pokaz barmański

warsztaty kulinarne

Wizyta na Uniwersytecie Rzeszowskim

Badanie kaloryczności produktów w laboratorium na Uniwersytecie Rzeszowskim

Udział w pokazach na Targach HoReCa Gastrofood w Krakowie

