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Suurköögi- ja õppeköögi praktikareeglid õpilasele/praktikandile

1. Õppetöö algab vastavalt tunniplaanile (üldjuhul kell 8:30), kõik õppijad/praktikandid
peavad olema selleks ajaks suurköögis või/ja õppeköögis. Hilinemise korral teavitada
kutseõpetajat, kellega toimub suurköögis/õppeköögis tund. Etteteavitamisel hilinemine
kirja ei lähe.
2. Kõik õpilased/ praktikandid peavad omama isiklikku tervisetõendit vastavalt seadusele
ettenähtud korrale.
3. Õpilasel/praktikandil on korrektne triigitud kaitseriietus: kokajakk, kokamüts,
kokapüksid, kokapõll, kinnise ninaga turvajalanõud. Nõuetele mitte vastamise korral
on õpetajal õigus õpilast/praktikanti kööki mitte lasta.
4. Õppekööki/suurkööki sisenemisel tuleb pesta käed enne toidu valmistuse algust, pärast
siirdumist mustemalt töölõigult puhtamale (nt koristamine või prügikasti
tühjendamine, kuumtöötlemata tooraine käsitlemisel jne), pärast tualeti kasutamist või
pärast nuuskamist või aevastamist. Jälgida õpetusi seinal, kuidas pesta käsi õigesti.
5. Praktilises tunnis on keelatud lahtised või katmata juuksed, eemaldatavad ehted (v.a.
abielusõrmus), lakitud küüned, pikad (kunst) küüned, kõrvaklapid, mobiiltelefon jm
detailid, mis võivad sattuda toitu. Toidukäitlejal on toidu käitlemise ajal kohustus
kanda peakatet, teistel (müüja-klienditeenindaja, nõudepesija jt) lubatud lakiga
fikseeritud soeng.
Abielusõrmuse ja lakitud küünte olemasolul kasutab õppija/praktikant kummikindaid
oskuslikult vastavalt toiduhügieeni seadusele.
6. Mobiiltelefoni tohib kasutada ainult riietus- või puhkeruumis. Mobiiltelefoni ei tohi
kanda põlle-, pükste-, ega ka jakitaskus.
7. Tualettruumi minnes tuleb ära võtta põll.
8. Hügieeniriietust ei kanta välisriiete all.
9. Praktikalt/köögist ei tohi lahkuda ilma praktikajuhendajat teavitamata. Puhkepaus
toimub ainult kooskõlas õpetajaga.
10. Igas õppelaboris liiguvad õpilased/praktikandid õppetöö ajal teistesse ruumidesse
ainult vastavalt vajadusele.
11. Iga õpilane/praktikant vastutab oma töölõigu eest (hügieenireeglite täitmine, töökoha
korrastamine)
12. Õpilane/ praktikant osaleb meeskonnatöös ja täidab praktikajuhendaja, kutseõpetaja,
peakoka, müüja-klienditeenindaja ja valdkonnajuhi korraldusi.
13. Õpilane/praktikant peab täitma enesekontrolliplaani juhendamisel vastavalt eeskirjale.
14. Köökide vahel töövahendite ja seadmete liikumise juures tuleb kõik töövahendid ja
seadmed omale kohale tagasi asetada.
15. Peale õppetööd tuleb köök alati korrektselt koristada vastavalt ettenähtud nõuetele.
16. Õppetöö lõppeb siis kui kõik vajalik on tehtud ning õpetaja on andnud loa lahkuda.
17. Kui õpilasel/praktikandil on vaja lahkuda õppetöölt/praktikalt varem kui ette nähtud,
tuleb sellest teavitada sellest enne tunni algust tundi andvat õpetajat. Hilisemal
teavitamisel on õpetaja õigus otsustada, kas õpilane/praktikant saab ikkagi varem
lahkuda.

