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REGULAMIN PRACOWNI – KUCHNIA 

1. Pracownia – KUCHNIA jest pomieszczeniem, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne o szczególnym 
charakterze, dlatego ze względu na bezpieczeństwo studentów/słuchaczy należy tu bezwzględnie przestrzegać 
przepisów porządkowych. 

2. Każdy student/słuchacz podczas zajęć zajmuje wyznaczone przez nauczyciela miejsce pracy. Opuszczanie tego 
miejsca jest dopuszczalne tylko za zgodą nauczyciela. 

3. Potrzebne do pracy narzędzia i materiały wydają wyznaczeni przez nauczyciela dyżurni. Dyżurni po 
zakończeniu pracy zbierają i zdają nauczycielowi używane w czasie zajęć narzędzia. 

4. Można posługiwać się tylko sprawnymi narzędziami. Trzonki młotków, pilników itp. powinny być należycie 
i pewnie osadzone. 

5. W razie uszkodzenia narzędzia w czasie pracy należy natychmiast przerwać pracę i zgłosić ten fakt 
nauczycielowi. 

6. W kuchni znajdują się narzędzia i sprzęt o napędzie elektrycznym. Urządzenia te, w przypadku lekceważenia 
podstawowych zasad ich bezpiecznego użytkowania, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia, 
obsługujących je osób. 

7. Zmechanizowany sprzęt kuchenny użytkowany jest według następujących wytycznych: 
1) przed rozpoczęciem eksploatacji urządzeń należy zapoznać się z instrukcją ich obsługi i eksploatacji, 
2) przed użyciem, każdorazowo należy sprawdzić stan urządzenia, w szczególności stan kabla i wtyczki 

sieciowej, 
3) podczas używania maszynki do mięsa rozdrabniane produkty można popychać do gardzieli tylko 

popychaczem wchodzącym w skład zestawu; niedopuszczalne jest wkładanie do gardzieli palców lub 
twardych przedmiotów, 

4) przed przyłączeniem i wymianą elementów roboczych (noży, końcówek) należy wyjąć wtyczkę z sieci, 
5) sprzęt, a zwłaszcza jego części robocze i stykające się z żywnością należy utrzymywać w czystości, 
6) nie wolno dopuszczać do zamoczenia w wodzie modułów napędowych (zawierających silnik); obudowę 

tych modułów można czyścić ściereczką lub gąbką zwilżoną wodą z dodatkiem środka do mycia naczyń, 
a następnie wytrzeć do sucha, 

7) należy unikać przeciążenia elementów napędowych; szczegółowe informacje o dopuszczalnych 
obciążeniach i czasie pracy znajdują się w instrukcji obsługi, 

8) w przypadku zużycia, stępienia lub uszkodzenia elementów roboczych należy je wymienić na nowe lub 
poddać regeneracji (ostrzeniu) przez osoby uprawnione, 

9) w przypadku nieprawidłowej pracy, objawów uszkodzenia lub przypadkowego zalania wodą modułów 
napędowych należy natychmiast odłączyć zasilanie i oddać sprzęt do naprawy przez osoby uprawnione. 

8. W czasie pracy należy unikać zbędnego hałasu. 
9. Student/słuchacz zachowuje ład i porządek na swoim stanowisku pracy – powinny tam być tylko potrzebne 

materiały, przybory i narzędzia. 
10. Przy pracy z użyciem produktów żywnościowych należy przestrzegać wszelkich zasad higieny. 
11. Po zakończeniu pracy każdy student/słuchacz porządkuje swoje stanowisko pracy, a dyżurni całą pracownię. 
12. Student/słuchacz ponosi odpowiedzialność materialną za umyślne zniszczenie lub uszkodzenie narzędzi  

i wyposażenia pracowni, jeśli nie podporządkował się zasadom regulaminu, poleceniom nauczyciela lub używał 
narzędzi niezgodnie z przeznaczeniem. 

13. W czasie zajęć należy używać odzieży ochronnej i innych środków ochronnych (okulary, rękawice itp.) 
zaleconych przez nauczyciela. 

14. Szczególną ostrożność należy zachować przy pracach z użyciem ostrych narzędzi, narzędzi i maszyn 
elektrycznych oraz wysokiej temperatury (kuchenki, grzałki, gorące płyny). 

15. Podczas pracy przy użyciu narzędzi mechanicznych należy używać odzieży bez luźnych rękawów, pasków itp. 
Długie włosy należy spiąć i osłonić nakryciem głowy, aby nie zostały pochwycone przez ruchome części 
urządzeń. 

16. Przy pracach z użyciem artykułów żywnościowych należy bezwzględnie zachować czystość, używać czystych 
ubrań i narzędzi, świeżych produktów żywnościowych. 

17. W kuchni mogą przebywać studenci/słuchacze tylko w obecności nauczyciela. W czasie przerw, przed i po 
zajęciach studenci/słuchacze przebywają poza pracownią.  

18. Wszelkie wypadki (nawet drobne skaleczenia) należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi prowadzącemu 
zajęcia. 

19. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, każdy student/słuchacz zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego 
regulaminu, podporządkowania się poleceniom nauczyciela i dbania o bezpieczeństwo własne i innych 
przebywających w kuchni. 
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