A vendéglátóipari tanegységek és a pékműhely működési- és házirendje
Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős a közösségi tulajdon védelméért, állagának
megőrzéséért, az energia-felhasználással való takarékoskodásért, a tűz-és balesetvédelmi,
valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. Ezért az alábbiak mindenkire kötelező
érvényűek:
A tanműhelyek szorgalmi időben a tanulók számára az órarendben meghatározott rend szerint
tartanak nyitva, egyéb időpontokban igazgatói engedélyezés alapján.
TANULÓK CSAK SZAKOKTATÓ FELÜGYELETÉVEL TARTÓZKODHATNAK A
TANEGYSÉGEKBEN!
A tanműhelyekben tartózkodók kötelesek a házirendet betartani, kiemelten pedig a tűz- és
munkavédelmi szabályokat, valamint a HACCP előírásait.
•
A gyakorlati oktatások alkalmával a tanulók órakezdés előtt 10 perccel kötelesek az
öltözők előtt gyülekezni, majd az öltözők megnyitása után kötelesek a megfelelő munkaruhába
beöltözni és a gyakorlati oktatáson így megjelenni.
•
A 9. osztályos tanulók az iskolától kapott munkaruhában, a többi vendéglátós és pék
tanuló a kötelező munkaruhában köteles megjelenni.
•
fehér sapka, vagy hajháló,
•
fehér póló, pincéreknél fehér ing, lányoknál fehér blúz
•
fehér nadrág, pincéreknél fekete nadrág, lányoknál fekete szoknya
•
szakácsoknál, cukrászoknál fehér kötény
•
zárt, fehér, csúszásmentes cipő (lehetőleg munkavédelmi cipő)
•
pincéreknél fekete cipő (lányoknál nem túl magas sarkú)
•
szakács, cukrászoknak fogóruha (konyharuha) kötelező
•
A vendéglátóipari tanegységekbe (tankonyhák, tancukrászat, pincérkabinet) és a
pékműhelybe csak érvényes egészségügyi könyvvel lehet belépni. 9 osztályos tanulók esetén
az egészségügyi könyv, felsőbb évfolyamokon az egészségügyi könyv másolata gyakorlati
oktatásvezetőnél kell, hogy legyen.
•
A tanulók élelmiszerrel dolgoznak, továbbá a tanműhelyek veszélyes üzemek, így
a HACCP és a balesetvédelmi előírások miatt a gyakorlati munkahelyeken semmiféle ékszert,
testékszert, a gallérnál hosszabb hajat nem viselhetnek a tanulók, a köröm nem lehet lakkozott,
és tilos a műköröm viselése. Megengedett a fülbevaló használata, de csak abban az esetben, ha
munkavédelmi szempontból nem jelent veszélyt. Ennek eldöntése a szakoktató feladata.
Utasítására a fülbevalót haladéktalanul el kell távolítani.
A hosszú hajat össze kell fogni, hajháló vagy egyéb, hajat takaró sapkával kell rögzíteni.
•

A személyi higiénia (tiszta, ápolt külső, köröm) általános betartása kötelező.

•
•
•

•

Az előírt ruházat és egészségügyi kiskönyv hiányában a tanuló szakoktatáson,
rendezvényen csak a gyakorlati szakoktató által közölt módon vehet részt.
A tanulók értéktárgyaikért a tanulók, a tanfolyamokon résztvevők felelnek, az
intézmény dolgozóiezekért felelősséget nem vállalnak.
A tanegységekben a foglalkozásokhoz szükséges eszközök:
•
ellenőrző könyv
•
1 db A4-es spirálfüzet
•
íróeszköz
•
kisméretű lakat (az öltöző szekrény zárásához)
A tanegységekben a tanulók kötelesek fegyelmezetten viselkedni, saját és társaik
egészségére vigyázni. A munka- és balesetvédelmi szabályokat betartani.

•

Kötelesek ügyelni a rendre, tisztaságra, a berendezések, felszerelési tárgyak
rendeltetésszerű használatára, az intézmény állagának megóvására (büntetőjogi és anyagi
felelősség terhe mellett). Az okozott károkat kötelesek megtéríteni!

•

A munka megkezdése előtt és minden esetben, amikor a kéz szennyeződhetett, köteles a
tanuló a kezét tisztára mosni és fertőtleníteni.

•
•
•

A tanegységekbe, kabinetekbe máshonnan származó ételt tilos bevinni, és tilos étkezni.
A tanműhely elhagyása csak a szakoktató engedélyével lehetséges.
A mobiltelefonokat az óra elején a szakoktatók összegyűjtik, és csak a szünetekben
illetve az óra végén adják vissza a tanulónak.

•

A tanműhelyekben a tanórák vége nem minden esetben egyezik meg a csengetési renddel.
A szüneteket a szakoktató adja ki az aktuális munkamenet függvényében.

A szakoktatáson történő részvétel a tanműhelyeken kifüggesztett munkamenet szerint
történik.

