
PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU KELNER 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe 

wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych 

minimum 735 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 735 godzin.  

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie kelner minimalna liczba godzin na kształcenie 

zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: 

- 205 godzin na realizację kwalifikacji T.9., 

- 370 godzin na realizację efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla 

zawodów w ramach obszaru kształcenia. 



Tabela. Wykaz przedmiotów i działów programowych dla zawodu kelner 

Nazwa przedmiotu Nazwa działu 

Liczba 

godzin  

przewidzi

ana na 

dział 

1. Urządzenia i bezpieczeństwo 

pracy w gastronomii 
(90 godzin) 

1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii 30 

1.2. Wyposażenie techniczne w pracy kelnera 
60 

2. Podstawy żywienia 
(60 godzin) 

2.1. Składniki pokarmowe i ich rola w organizmie człowieka 30 
2.2. Układanie jadłospisów  30 

3. Technologia sporządzania 

potraw i napojów 
(120 godzin)  

3.1. Ocena towaroznawcza i zasady przechowywania żywności 45 

3.2. Technologia sporządzania potraw i napojów 
75 

4. Obsługa kelnerska  
(150 godzin) 

4.1. Kelner i jego miejsce pracy 30 
4.2. Zasady podawania potraw i napojów 50 
4.3. Serwis specjalny przy stole gości i w barze 30 
4.4. Obsługa kelnerska gości hotelowych i przyjęć 

okolicznościowych. 
40 

5. Usługi kelnerskie  
(150 godzin) 

5.1. Charakterystyka usług kelnerskich 50 
5.2. Zasady organizowania usług kelnerskich 100 

6. Działalność gospodarcza 

w gastronomii 
(90 godzin) 

6.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w branży 

gastronomicznej 
30 

6.2. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa gastronomicznego 60 

7. Język obcy w pracy kelnera 
(90 godzin) 

7.1. Słownictwo i zwroty typowe dla gastronomii 40 
7.2. Porozumiewanie się kelnera w pracy 50 

8. Obsługiwanie gości  
(240 godzin) 

8.1. Przygotowanie się kelnera do obsługiwania gości 50 
8.2. Obsługiwanie gości 190 

9. Przygotowywanie potraw 

i napojów 
(120 godzin) 

9.1. Przygotowanie półproduktów dla serwisu specjalnego 

i baru 
20 

9..2. Sporządzanie potraw i napojów 100 

10. Organizowanie usług 

kelnerskich 
(240 godzin) 

10.1. Planowanie usług kelnerskich 100 

10.2. Organizowanie i rozliczanie usług kelnerskich 
140 

11. Praktyki zawodowe 
(320 godzin) 

11.1. Realizacja usług kelnerskich 160 
11.2. Przygotowywanie i rozliczanie usług kelnerskich 160 

 


