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Загальні положення
Кухар приймається на роботу та звільняється з роботи відповідно до наказу керівника  (далі — навчальний заклад).
Кухар підпорядковується безпосередньо завгоспу.
	У своїй роботі кухар керується чинним законодавством України; нормативно-правовими актами, що регулююють організацію харчування у навчальних закладах; статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу; цією робочою інструкцією.

Завдання та обов’язки
Спільно із сестрою медичною та комірником складає замовлення на необхідні продовольчі товари та сировину.
Отримує від комірника необхідні продовольчі товари та сировину відповідно до меню-розкладу, забезпечує їх зберігання для подальшого виготовлення страв та виробів з тіста.
Бере участь у складанні меню-розкладу.
Відповідає за повноту закладки продуктів і вихід страв.
Здійснює первинне механічне та теплове кулінарне оброблення продуктів.
Своєчасно та якісно готує страви. 
Суворо дотримується технології приготування їжі відповідно до нормативних документів.
Відповідно до меню-розкладу виставляє контрольні блюда, відбирає добові проби страв та зберігає їх у холодильнику.
Дотримується виконання санітарних норм, стежить за чистотою приміщень їдальні, кухонного начиння.
Дотримується вимог охорони праці, норм виробничої гігієни і санітарії.
Видає страви відповідно до норм харчування учнів/вихованців.
Раціонально та ефективно організовує працю на робочому місці.
Проходить обов’язкові медичні огляди.
	Проходить навчання і перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності раз на три роки.
	В канікулярний час, а в разі необхідності і протягом навчально-виховного процесу залучається до ремонтних робіт та прибирання шкільної території.

Права
Має право:
	Подавати пропозиції , сестрі медичній щодо підвищення якості харчування у навчальному закладі.
Звертатися до завгоспа із зауваженнями щодо забезпечення у приміщеннях їдальні безпечних умов праці.
	 Підвищувати свою кваліфікацію.

Відповідальність
Несе відповідальність за:
	Несвоєчасне або неякісне виконання своїх обов’язків відповідно до цієї робочої інструкції.
Заподіяння матеріальної шкоди навчальному закладу з власної провини.
	Недотримання правил і норм охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії. 
Повинен знати 
Нормативно-правові акти, що регламентують організацію харчування дітей та підлітків.
Основи та особливості харчування дітей та підлітків. 
Характеристики та біологічну цінність харчових продуктів, ознаки та органолептичні методи визначення їх доброякісності.
Терміни та умови зберігання і використання продовольчої сировини та готової продукції, напівфабрикатів.
Особливості кулінарного оброблення продуктів під час приготування страв для дітей.
Технологію приготування перших, других, третіх страв та виробів з тіста.
Режим та тривалість теплової обробки, послідовність закладання сировини.
Заходи щодо запобігання харчових отруєнь.
Правила експлуатації технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання у технологічному процесі.
	Правила і норми охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та особистої гігієни.
Кваліфікаційні вимоги
Кухар 3 розряду. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 
Кухар 4 розряду. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією кухаря 3 розряду — не менше року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 4 розряду. 
Кухар 5 розряду. Неповна вища освіта за напрямом підготовки «Харчова технологія та інженерія» (спеціальність «технологія харчування») без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією кухаря 4 розряду — не менше двох років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 5 розряду. 
	Кухар 6 розряду. Неповна вища освіта за напрямом підготовки «Харчова технологія та інженерія» (спеціальність «технологія харчування»), підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією кухаря 5 розряду — не менше трьох років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 6 розряду. 
Примітка: без стажу роботи, встановленого кваліфікаційними вимогами, та професійної освіти, проте має достатній практичний досвід та якісно і в повному обсязі виконує покладені на нього завдання й обов’язки. 

Взаємовідносини (зв’язки) за професією
Для виконання обов’язків та реалізації своїх прав взаємодіє із:
	Директором навчального закладу.
	Заступником директора з навчально-виховної роботи.
	Педагогічними та технічними працівниками навчального закладу.
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