
K U C H A R Z 
Branżowa Szkoła I stopnia  (trzyletnia) 

 
Uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną w szkole, a umiejętności praktyczne 
kształtują w Centrum Kształcenia Zawodowego, gdzie uczą się stosowania różnych form 
i technik gastronomicznych.  
Do głównych zadań zawodowych wykonywanych przez kucharza należą wszystkie 
czynności związane z przygotowywaniem typowych potraw, napojów  
w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się 

przygotowywaniem i produkcją wyrobów, jak również półproduktów 
kulinarnych. Niezbędna jest także umiejętność  wykonywania czynności 
związanych z organizacją prac porządkowych, z prawidłowym 
przechowywaniem i magazynowaniem artykułów spożywczych, 
surowców, półproduktów i produktów kulinarnych.  
Typowymi  miejscami pracy kucharza są wszelkiego rodzaju podmioty 
gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, 
przede wszystkim: bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, 
szpitale, szkoły, przedszkola, internaty, stołówki prowadzone przez 
zakłady pracy.  
Kucharz może być zatrudniony również w: restauracjach, kawiarniach,  
w hotelowych zakładach gastronomicznych, w przedsiębiorstwach 
zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.  
W czasie trzyletniej nauki uczniowie nabywają umiejętności w zakresie: 
- przygotowania surowców do produkcji potraw, 
- obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej, 
- przygotowania stołu do podania różnych dań, 
- obsługi konsumenta, 
- zasad bezpiecznej i higienicznej pracy, 
- prezentacji i oceny jakości potraw, 
- obliczania wartości energetycznej i odżywczej potraw, 
- podstaw żywienia człowieka zdrowego i chorego,  
- podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. 
 

W pracy kucharza najistotniejszy jest dobry, niepospolity smak. Istotne są też: 
wyobraźnia, zmysł estetyczny i poczucie elegancji, gdyż sposób podania potrawy 
jest równie ważny jak jej smak. Cenne cechy to: samodzielność i inicjatywa, 
które pozwolą na opracowanie nowych potraw. 
Praca w kuchni wymaga podzielności uwagi i zdolności przerzucania się z jednej 
czynności na drugą, gdyż często w kuchni przygotowuje się kilka dań 
jednocześnie. Taki charakter pracy wymusza trwanie przez większość czasu  
w pozycji stojącej i przemieszczania się po całej kuchni. Kucharz powinien mieć 
dobrą pamięć, gdyż w codziennej pracy wertowanie przepisów przy każdym 
daniu praktycznie uniemożliwiłoby sprawną pracę. Ponadto, powinien być 
dokładny. 
W czasie nauki uzyskasz następującą kwalifikację: 
- HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań. 
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