
 

KONKURS Z SERWISU SYNCHRONICZNEGO ZA NAMI 

W dniu 7 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jędrzejowie odbył się 

drugi konkurs w ramach projektu „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy” pn. „Serwis 

synchroniczny”, którego współorganizatorem była Regionalna Organizacja Turystyczna 

Województwa Świętokrzyskiego. Konkurs miał charakter szkoleniowo-integracyjny dla 

uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie. 

W rywalizacji brały udział trzyosobowe zespoły z 7 szkół ponadgimnazjalnych województwa 

świętokrzyskiego uczestniczące w projekcie, prezentując swoje umiejętności kelnerskie w 

obsłudze gości. Każdy zespół pragnął zaprezentować się z jak najlepszej strony, tak aby 

oczarować profesjonalną obsługą wymagające jury. Przebieg konkursu najlepiej 

odzwierciedli film pokazujący występ naszych uczniów z klasy II technikum żywienia i usług 

gastronomicznych. 

Konkurs obsługi synchronicznej stanowi realizację założeń projektu „Świętokrzyscy hotelarze 

dla rynku pracy” i był adresowany do uczniów, którzy postanowili zwiększyć swoje szanse na 

otwartym rynku pracy dzięki zdobyciu nowych, atrakcyjnych dla pracodawców umiejętności 

związanych z wykonywaniem zawodu profesjonalnego kelnera. Promował też szerzenie i 

propagowanie właściwej sylwetki kelnera oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa o 

konieczności kształcenia uczniów w obsłudze gości. 

Po burzliwych obradach jury wręczyło pamiątkowe wyróżnienia i nagrody rzeczowe dla 

uczestników konkursu z synchronicznej obsługi gości placówek gastronomicznych. 

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy, a szczególnie męskiej drużynie z 

naszej szkoły, w składzie Tomasz Grzesik, Dawid Kozioł i Kamil Mira – uczniowie z klasy                

II „e”, kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. 

Poniżej krótka prezentacja fotograficzna z przebiegu konkursu. 

 

 



 

 

Dawid Kozioł przygotowuje serwetki do ułożenia na stoliku gości – pełna koncentracja, musi 

się udać  



 

Chłopaki „jeszcze ostanie sztućce do ułożenia na wózku kelnerskim” – stwierdził Kamil Mira 



 

Ostatnie przygotowania – jesteśmy gotowi, zaraz zaczynamy 



 

Jeszcze talerze do dania zasadniczego – dodał Tomasz Grzesik 



 

Ostatnie przygotowania i wymiana zdań – jesteśmy gotowi! Zaraz zaczynamy pokaz 

umiejętności kelnerskich chociaż jesteśmy uczącymi się kucharzami. Będzie show …. 



 

Humor nam dopisuje – teraz czekamy na wyniki i decyzje jury. 



 

Burzliwe obrady, ostatnie liczenie głosów i …. już niedługo okaże się … 



 

Przyjmujemy gratulacje od organizatorów konkursu otrzymując dyplomy potwierdzające 

nasz udział w konkursie. 



 

I pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników – nasze miny potwierdzają, że bawiliśmy się  

wspaniale prezentując w czasie realizacji zadań projektowych zdobyte umiejętności. Czas 

wracać do codziennych obowiązków i … oczywiście wkrótce kolejny konkurs – na pewno 

chętnie weźmiemy w nim udział. 
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