KUCHARZ

Kucharz w zakładzie gastronomicznym przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem,
w odpowiedni sposób je magazynując lub utrwalając. Ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji.
Przeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej. Wykańcza potrawy
i napoje oraz porcjuje je do odpowiednich naczyń. Zajmuje się także przygotowywaniem pełnych posiłków,
zarówno codziennych jak i okolicznościowych, przygotowuje również potrawy i napoje na przyjęcia.
Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym
restauracje hotelowe i gastronomia sieciowa oraz firmy cateringowe, ale również gastronomia na statkach
lub w innych środkach transportu itp. Kucharz może podejmować działalność gospodarczą – prowadząc
zakłady gastronomiczne lub świadcząc usługi cateringowe.
W Polsce rynek lokali gastronomicznych nie jest nasycony. Zaznacza się trend, od lat występujący
w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, coraz częstszego spożywania posiłków poza domem
i korzystania z usług gastronomicznych nawet z okazji dotychczas bardzo rodzinnych uroczystości i świąt
jak np. kolacja wigilijna.
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DLACZEGO WARTO PODJĄĆ NAUKĘ W ZAWODZIE
KUCHARZ W ZSP W KONIECPOLU?
• Uczysz się w nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej szkole, przystosowanej do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami
• Uczysz się w systemie jednozmianowym (zajęcia w godzinach od 800 do 1405)
• Możesz uczestniczyć w bezpłatnych kursach i szkoleniach realizowanych w ramach
projektów unijnych m.in. „kurs baristyczny”, „kurs carvingu” a także w warsztatach
kulinarnych
• Zajęcia praktyczne odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach
• Zdobywasz wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności zawodowe

• Możesz uczestniczyć w atrakcyjnych wycieczkach przedmiotowych i warsztatach
tematycznych z przedsiębiorcami
• Uzyskujesz atrakcyjne kwalifikacje i perspektywę dobrze płatnej pracy
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CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY STAĆ SIĘ UCZNIEM
ZSP W KONIECPOLU W ZAWODZIE KUCHARZ?
• Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami
• Uzupełnij wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie
o wynikach egzaminu zewnętrznego

• Sprawdź czy zostałeś/-aś zakwalifikowany/-a do szkoły
• Pobierz w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe skierowanie na badania lekarskie
• Potwierdź wspólnie z rodzicami/ opiekunami prawnymi chęć woli przyjęcia do szkoły,
przedkładając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu
zewnętrznego
• Sprawdź listy przyjętych do szkoły
• Śledź na bieżąco naszą stronę internetową www.zszkol.pl
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