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	(реєстраційний номер документа)


Загальні положення
Кухонний робітник приймається на роботу та звільняється з роботи відповідно до наказу директора  (далі — навчальний заклад).
Кухонний робітник підпорядковується .
У своїй роботі кухонний робітник керується чинним законодавством України, правилами і нормами охорони праці та пожежної безпеки, статутом і правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, цією робочою інструкцією.
	



Завдання та обов’язки
Доставляє продукти харчування та продовольчу сировину до приміщень кухні. 
Відкриває ящики, мішки, іншу тару з продуктами, відкупорює скляні та жерстяні консервні банки, не допускаючи при цьому пошкодження продукції.
Вивантажує продукцію з тари. 
Заповнює котли водою та встановлює їх на плиту. 
Доставляє готові страви до місця роздачі. 
Вмикає електричні, газові котли, плити, шафи, кип’ятильники. 
Встановлює на таці столові прибори, хліб, тарілки з холодними закусками, склянки з напоями, накриває тарілки, каструлі кришками. 
Встановлює таці на транспортер під час комплектації обідів.
Збирає та виносить харчові залишки. 
Раціонально та ефективно організовує працю на робочому місці.
Дотримується правил охорони праці та пожежної безпеки.
Проходить навчання і перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності.
Систематично проходить медичні огляди.
	
	

Права
Має право:
	Подавати пропозиції  щодо підвищення ефективності організації харчування у навчальному закладі.
Звертатися до  із зауваженнями щодо забезпечення у приміщеннях шкільної їдальні безпечних умов праці.
	
	

Відповідальність
Несе відповідальність за:
	Несвоєчасне або неякісне виконання своїх обов’язків відповідно до цієї робочої інструкції.
Заподіяння матеріальної шкоди навчальному закладу.
Недотримання правил і норм охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії. 
	
	

Повинен знати
Види кухонного посуду, інвентарю, інструментів, призначення їх.
Правила та способи розпаковування тари, відкупорювання консервних банок.
Правила переміщення продуктів та готових страв на кухні.
Правила вмикання і вимикання електроплит, електрошаф, електрокип’ятильників та інших видів теплового обладнання.
Безпечні прийоми роботи під час перенесення, навантаження, розвантаження вантажів.
Правила експлуатації посудомийних машин.
Правила і норми охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та особистої гігієни. 
	
	

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 
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