
KUCHARZ
Zadania:

Przygotowanie  i  wydawanie  dań:   ocenianie jakości  produktów;  przechowywanie żywności;  obróbka
produktów  i  przygotowanie stanowiska  pracy;  obsługa sprzętu  gastronomicznego;  przygotowanie dań
zimnych, gorących i podstawowych deserów; wydawanie dań.

Warunki pracy:

Praca  przeważnie  indywidualnie,  ale  również  zespołowo;  ręcznie  i  mechanicznie  z  zastosowaniem
odpowiednich narzędzi  i  urządzeń do obróbki  produktów spożywczych;  w pomieszczeniu zamkniętym,
w wysokich temperaturach i przy dużej wilgotności, czasem na zewnątrz (ogródki, imprezy plenerowe);
przy oświetleniu dziennym i sztucznym oraz w miejscach z wyciągową instalacją wentylacyjną; często
w bezpośrednim kontakcie z ludźmi; mając nienormowany czas pracy zależny od jej specyfiki, o każdej
porze dnia i w każdy dzień (czasem bez wykluczania świąt).

Możliwości zatrudnienia:

W  restauracjach;  w  zakładach  gastronomicznych;  w  hotelach;  w  kawiarniach,  pubach,  dyskotekach;
w firmach cateringowych; podczas imprez okolicznościowych; we własnej firmie.

Predyspozycje  :  

Spostrzegawczość, kreatywność, cierpliwość, dokładność, odporność emocjonalna, elastyczność i otwartość
na  zmiany,  samodzielność,  podzielność  uwagi,  gotowość  do  pracy  w  szybkim  tempie,  łatwość
przechodzenia  z  jednej  czynności  do drugiej,  wytrzymałość na  długotrwały wysiłek  fizyczny,  zdolność
radzenia  sobie  z  emocjami  klientów  i  presją  otoczenia,  gotowość  do  pracy  w  różnych  warunkach
środowiskowych.

Gliwickie   szkoły branżowe I stopnia   kształcące w zawodzie:  

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 1 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii 
Skłodowskiej-Curie
ul. Okrzei 20, telefon: 32 231 35 76 , sekretariat@gce.gliwice.eu 
Strona internetowa szkoły: http://www.gce.gliwice.pl     
Wizytówka na stronie Urzędu Miejskiego: GCE 
Materiały udostępniane przez szkołę:

https://www.gce.gliwice.pl/dokumenty/zawody/wielozawodowa1.jpg     

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
ul. Kozielska 1 , telefon: 32 231 52 36, ckziu@ckziu.gliwice.pl 
Strona internetowa szkoły: http://www.ckziu.gliwice.pl     
Wizytówka szkoły na stronie Urzędu Miejskiego: CKZIU nr 1     
Materiały udostępniane przez szkołę:

http://www.ckziu.gliwice.pl/dla-kandydatow-o-zawodach.html

http://poradnia.gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/11/CKZiU-Gliwice-prezentacja.pdf     
 

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 6 w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka
(1. Klasa dla młodzieży niepełnosprawnej w zakresie ruchu, wzroku, słuchu, autyzmu oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
2. klasa dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.)
ul. Dolnej Wsi 74 , telefon: 32 231 32 22 , sekretariat@zszs.gliwice.eu 

https://www.gce.gliwice.pl/dokumenty/zawody/wielozawodowa1.jpg
https://edukacja.gliwice.eu/wizytowka/technika-szkoly-branzowe-i-st/technikum-nr-5-i-technikum-nr-6-w-centrum-ksztalcenia
http://www.ckziu.gliwice.pl/
https://edukacja.gliwice.eu/wizytowka/technika/technikum-nr-2-w-gornoslaskim-centrum-edukacyjnym-im-marii-sklodowskiej-curie
http://www.gce.gliwice.pl/


Strona internetowa szkoły: http://www.zszs-gliwice.pl     
Wizytówka na stronie Urzędu Miejskiego: ZSZS 

https://youtu.be/rHMw_yzBlxw     

Do opracowania karty zawodu wykorzystane zostały informacje pochodzące z:
1. publikacji:  T. Magnowski Informator o zawodach szkolnictwa branżowego, ORE 2020 r. ,

2. strony Miasta Gliwice: https://gliwice.eu/  
3. m  ateriałów przekazanych lub udostępnionych przez szkoły kształcące w zawodzie.  

https://gliwice.eu/
https://youtu.be/rHMw_yzBlxw
https://edukacja.gliwice.eu/wizytowka/szkoly-ponadpodstawowe-licea-ogolnoksztalcace-zespoly-szkol-ogolnoksztalcacych/ix-liceum
http://www.zszs-gliwice.pl/

