Nauka trwa 3 lata i w trakcie jej trwania uczeń zdobywa kwalifikacje:
T.6. Sporządzanie potraw i napojów
Uczniowie poznają zasady kompleksowej obsługi gastronomicznej różnego rodzaju
przyjęć i imprez okolicznościowych.
Zajęcia praktyczne obywają się u pracodawców oraz w pracowniach szkolnych , w
których odbywają się również egzaminy z kwalifikacji w branżach kucharskich.
Uczniowie nie ponoszą kosztów zakupu produktów niezbędnych do realizacji
zajęć praktycznych w pracowniach szkolnych.
W trakcie nauki uczniowie mogą liczyć na uczestnictwo w szkoleniach i kursach
gastronomicznych np. kurs baristyczny, szkolenia organizowane przez Krakowską
Szkołę Restauratorów, kurs barmański, kelnerski, carvingu, kurs składania serwetek
Przykładowe miejsca pracy:
restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, bary szybkiej obsługi,
pensjonaty, domy wczasowe, restauracje na statkach, promach, w stołówkach
szpitalnych i zakładowych, sanatoriach, szkołach, internatach
przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją półproduktów spożywczych
własna działalność gospodarcza.
Przy przyjmowaniu kandydata do tej klasy szkoła bierze pod uwagę wyniki egzaminu
gimnazjalnego oraz oceny z języka polskiego, języka angielskiego, niemieckiego,
francuskiego, rosyjskiego (najwyższa ocena z wymienionych), geografii, informatyki,
zajęć technicznych (najwyższa ocena z wymienionych) - najwyższa ocena z
poprzednich wymienionych przedmiotów
Uczniowie klas pierwszych mogą wypożyczyć z biblioteki komplet
podręczników do przedmiotów ogólnokształcących (bez języka obcego)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji
T.6. Sporządzanie potraw i napojów może uzyskać dyplom potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po
potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Przeciwwskazania zdrowotne:
1. upośledzenie układu ruchu - ograniczenie sprawności dużych stawów, stany
po amputacji kończyn, duże skrzywienie kręgosłupa, znaczne płaskostopie,
dyskopatia, choroby reumatoidalne;
2. przewlekłe schorzenia układu krążenia i układu sercowo-naczyniowego,
nadciśnienie tętnicze;

3. przewlekłe choroby układu oddechowego - schorzenia oskrzeli, dychawica
oskrzelowa, przewlekłe choroby krtani;
4. cukrzyca;
5. wady wzroku i schorzenia oczu upośledzające ostrość wzroku oraz
ograniczające pole widzenia - oczopląs, brak widzenia obuocznego,
zaburzenia stereoskopii (dopuszczalna jest nadwzroczność małego stopnia
nie wymagająca korekcji);
6. znacznego stopnia upośledzenie słuchu i przewlekłe stany zapalne uszu;
7. choroby centralnego i obwodowego układu nerwowego - padaczka,
polineoropatie, niedowłady kończyn;
8. choroby psychiczne;
9. zaburzenia równowagi i skłonności do omdleń;
10. lęk wysokości;

