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Regulamin współpracy 
 

Zależy nam na tym, by zajęcia kulinarne odbywały się w atmosferze sprzyjającej nauce i były dla każdego 
uczestnika pozytywnym doświadczeniem.   

Drogi Nauczycielu i Opiekunie, prosimy: 

1. Pomóż nam zadbać o zdrowie dzieci.  
Poinformuj nas, jeśli któryś z uczniów ma alergię lub przeciwwskazania do spożycia określonych produktów. 

2. Pomóż nam przeprowadzić zajęcia tak, aby każdy czuł się na nich dobrze.  
Koniecznie z wyprzedzeniem wspomnij, jeśli któryś z uczniów wymaga szczególnej opieki wynikającej ze 
schorzeń, niepełnosprawności itp. Opowiedz nam jak możemy o tego ucznia zadbać, jak się z nim 
komunikować. 

3. Zadbaj z nami o bezpieczeństwo.  
Poinformuj dzieci przed wizytą w restauracji o zasadach BHP. My to jeszcze powtórzymy, ale jeśli usłyszą 
kilkukrotnie – być może lepiej utrwalą. 

 

Zasady BHP dla uczestników zajęć 
Pierwszą najważniejszą zasadą pracy w kuchni są… CZYSTE RĘCE! 

Umyj ręce dokładnie, z każdej strony i między palcami. Nie dotykaj niczego prócz żywności i narzędzi 
kuchennych. 

Dlaczego? Żeby nie bolał Cię później brzuch lub głowa. Na telefonie, klamkach, ubraniach, 
banknotach, długopisach i plecakach jest całe mnóstwo bakterii, w tym nawet salmonella czy 
gronkowiec mogące prowadzić do poważnych zakażeń! 

Pamiętaj! Zawsze umyj ręce. Zrób to cierpliwie i dokładnie!! 

 

Ostrożnie korzystaj z narzędzi kuchennych. 

Szczególnie tych ostrych - nóż, ciężkich – łopata do pizzy i gorących – patelnia, garnek. Odkładaj je 
zawsze w to samo miejsce upewniając się czy nie zrobisz nikomu krzywdy. 

Jeśli nie wiesz jak bezpiecznie użyć któregoś z narzędzi - szepnij prowadzącym. Pokażą. 
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Po restauracji spaceruj, nie biegaj! 

Restauracja jest nieduża, więc wszędzie jest blisko. Nie musisz też się martwić, że na coś nie zdążysz. 
Zaczekamy na Ciebie. 

Pamiętaj, że w restauracji dużo się dzieje i ciągle ktoś gdzieś chodzi, coś robi i coś nosi. 

Kelnerzy mogli przed chwilą zmyć podłogę, więc jeśli będziesz biec możesz się przewrócić, a nawet 
złamać rękę. Kelner może nieść na tacy napoje i dania, i jeśli się z nim zderzysz w najlepszym 
scenariuszu ktoś głodny nie dostanie tego, na co czeka. Gorsze, że pobiją się naczynia, które 
z kieszonkowego będziesz musiał pokryć. Jeśli kucharz będzie niósł coś gorącego możesz się poparzyć, 
a to bardzo piecze. Tych niemiłych sytuacji może być jeszcze więcej. Więc po prostu spaceruj powoli! 

  

Zadawaj pytania po wcześniejszym uniesieniu ręki. Gdy chcesz się czymś podzielić z kolegą obok 
szepnij, nie krzycz. 

Jeśli na zajęciach jest za głośno to ktoś z uczestników może nie usłyszeć jak dobrze wykonać zadanie. 
Kucharz może nie usłyszeć Twoich pytań lub prośby o pomoc. 

Może to też przeszkadzać gościom restauracji, którzy chcą zjeść posiłek w ciszy. 

Dla Ciebie taki hałas także może nie być przyjemny i powodować np. ból głowy i szybkie zmęczenie. 
Pamiętaj, że każdy z nas inaczej odbiera hałas i niektórzy są na to bardzo wrażliwi. 

Na warsztacie w ciszy lub rozmawiając po cichu pracuje się zazwyczaj dużo lepiej i przyjemniej. 

 

 Zużyty papier ręcznikowy wyrzuć do kosza, a nie do toalety. Nie chlap w łazience wodą. 

Nie chlap, bo przez przypadek możesz się później poślizgnąć. 

Papier ręcznikowy wyrzuć się do kosza a nie do toalety. Papier ręcznikowy jest grubszy od toaletowego, 
dlatego zapycha toaletę i jak będziesz potrzebował z niego skorzystać – to nie będziesz miał jak. 

Pozostaw łazienkę w takim stanie, w jakim ją zastałeś. 

 

Uporządkuj po sobie stanowisko. 

Mąka rozsypana na podłodze lub rozlany sos także mogą być przyczyną wypadku.  

Może się też zdarzyć, że zabrudzisz ubranie. Sobie lub komuś.  

Brudne miejsce pracy i bałagan utrudniają lub uniemożliwiają sprawne przejście do kolejnych zadań. 
Zawsze sprzątaj po sobie. 

 

Pamiętaj o tych 6 zasadach, a wspólne gotowanie będzie przyjemne i bezpieczne! 

 

 


