
 

Harmonogram praktyk zawodowych/ zajęć kształcenia zawodowego 

praktycznego u pracodawców w roku szkolnym 2020/2021 

 

I. Zajęcia praktyczne :Branżowa Szkoła I stopnia                                 

(klasa integracyjna): 

1) Zawód: Kucharz  -7godz./tyg – w każdy piątek – godz. 1-7 godz.lekc. 

2) Zawód: Cukiernik -7godz./tyg – w każdy piątek – godz. 1-7 godz.lekc. 

 

II. Przedmioty zawodowe praktyczne realizowane u pracodawców: 

1) Klasa 2 THŻg: zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych – 

Przedmiot: Procesy technologiczne w gastronomii – 5h/tyg. (cały rok -        

z wyłączeniem 4 tygodni przeznaczonych na odbywanie praktyki 

zawodowej, środy, 1-5 godz.lekc.), 

3) Klasa 2 TŻ: zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych- 

-Przedmiot: Procesy technologiczne w gastronomii – 6h/tyg. (cały rok -       

z wyłączeniem 4 tygodni przeznaczonych na odbywanie praktyki 

zawodowej), wtorki, 1-6 godz. lekc. 

4) Klasa 3 THŻ: zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych-

czwartki od 1 – 7 godz. lekcyjnej, w tym: 

- Przedmiot: Procesy technologiczne w gastronomii – 6h/tyg. (cały rok) – 

czwartki, 

- Przedmiot: Obsługa klienta w gastronomii – 1h/tyg. (cały rok) – 

czwartki. 

 

III. Praktyka zawodowa: 

1) Klasa 2 THŻg: 

a) zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych – 4 tygodnie (140 h, 

20 dni po 7 godz. /dziennie) od 07 września 2020  do 02 października 

2020 (1-7 godz. lekcyjna), 

b) zawód: Technik hotelarstwa – 4 tygodnie (140 h, 20 dni po 7 godz. 

/dziennie, 1-7 godz. lekc.) od 07 września  2020  do 02 października 

2020, 

2) Klasa 2 THL: 

a) zawód: Technik logistyk – 4 tygodnie (140 h, 20 dni po 7 godz /dziennie, 

1-7 godz. lekc.) od 07 września 2020  do 02 października 2020, 

b) zawód: Technik hotelarstwa – 4 tygodnie (140 h, 20 dni po 7 godz. 

/dziennie) od 07  września 2020  do 02  października 2020, 



3) Klasa 2 TLg: zawód: Technik logistyk - 4 tygodnie (140 h, 20 dni                  

po 7 godz /dziennie, 1-7 godz. lekc.) od 05 października 2020  do 02 

listopada 2020, 

4) Klasa 2 TŻp: zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych -                

4 tygodnie (140 h, 20 dni po 7 godz /dziennie, 1-7 godz.lekc.) od 16 

listopada  2020  do 11 grudnia  2020, 

5) Klasa 3 THŻ: zawód: Technik hotelarstwa – 5 godz/tyg(1 dzień                

w tygodniu – cały rok, (tj. każdy  czwartek – od 1 – 5 godz. lekcyjna).  

6) Klasa 3TTL: zawód: technik logistyk – zaliczenie praktyk na podstawie 

odbytych staży. 

 

 


