
 

Õppeköögi sisekorraeeskiri 

 

1. Üldsätted 

 

1.1      Käesolevat Valgamaa Kutseõppekeskuse õppeköögi sisekorraeeskirja on 

kohustatud järgima õpilased/praktikandid, kelle tunnid/praktika viiakse läbi 

õppeköögis. 

1.2      Õppeköögi sisekorraeeskiri sätestab õpilase/praktikandi õigused ja kohustused 

Valgamaa Kutseõppekeskuses. 

 

 

2. Õppeköögi üldised ohutusnõuded: 

 

2.1      Õppeköögi kasutaja on kohutatud täitma Valgamaa Kutseõppekeskuse üldiseid 

tööohutusnõudeid. 

2.2    Tööriista ja seadme purunemisest või mitteõigest töötamisest teavitada koheselt 

teenindusvaldkonna tööohutuse eest vastutavat, kelleks on Kelly Krull. 

2.3      Enne elektriliste seadmete ja töövahendite kasutamist tuleb kontrollida nende 

tehnilist korrasolekut. 

2.4      Koristama kohe põrandale sattunud rasva, vedelikud ja muud toiduained. 

2.5      Õnnetuse korral pöörduda peakoka või tundi andva õpetaja poole, vajadusel 

kooli esmaabiandjate poole, kelleks on Kaja Vainola (kab A209) või helistada 112. 

Vastav info on kirjas ka teenindusvaldkonna puhkeruumi seinal.  

2.6      Esmaabikarp asub teenindusvaldkonna puhkeruumis riiuli peal kui ka A121 

õppekööki sisenedes paremal pool akna ja külmkapi juures selleks ettemärgistatud 

kohas koos hädaabinumbriga.   

2.7      Tulekustutid asuvad koridoris A120 õppeköögi ukse juures, lisaks ka A120 

õppekööki sisenedes vasakul seinal selleks ettemärgistatud kohas. Õppeköögis 

A121 asuvad tulekustuti ja tulekustutusvaip koos hädaabinumbriga vasaku seina 

peal selleks ettemärgistatud kohas.  
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3. Õppeköögi ohutusnõuded enne töö alustamist: 

 

3.1      Tutvuda õppeköögi praktika reeglitega. 

3.2      Selga panna ohutusriietus (ettenähtud töörõivad kirjas praktika reeglites) 

3.3      Veenduda, et kõik vajalikud  seadmed on töökorras. 

 

4. Õppeköögi ohutusnõuded töötamisel: 

 

4.1      Töötamise ajal hoida ruumi uksi suletuna. 

4.2       Töötada tööriistade ja tehnikaga vastavalt õppeköögi reeglitele. 

 

5. Ohutusnõuded töö lõpetamisel: 

 

5.1      Vastavalt õppeköögi reeglitele viia läbi vajalikud toimingud. 

5.2      Lülitada välja töötavad seadmed, mis ei pea jääma vooluvõrku.  

 

6. Õppeköögi kasutaja on kohustatud: 

 

6.1      Täitma õppeköökide sisekorraeeskirju. 

6.2      Tundma ja järgima kehtestatud töökaitse- ja ohutusnõudeid. 

6.3      Järgima kehtestatud tuleohutusnõudeid. 

6.4      Tutvuma õppeköögi praktika reeglitega. 

6.5      Esitama esimesel praktikapäeval praktikajuhendajale kehtiv tervisetõend. 

6.6      Kandma õppeköögis korrektset tööriietust ja vahetusjalatseid. 

6.7      Kasutama vajadusel isikukaitsevahendeid (nt kummikindaid koristustöödel, 

hakkimisel, jm). 

6.8      Hoidma oma riideid ja isiklikke asju selleks ettenähtud ruumis, vastutama oma 

isiklike asjade eest ise. 



6.9      Panema töövahendid ja seadmed pärast sihipärast kasutamist puhtana tagasi 

oma esialgsele kohale. 

6.10 Teavitama kutseõpetajat, peakokka või müüja-klienditeenindajat, kui keegi on 

rikkunud õppeköögi reegleid ja eeskirju.  

6.11 Täitma antud tööülesandeid. 

6.12 Koristama töö lõppedes ruumid vastavalt saadud korraldustele. 

6.13 Kandma vajalikud andmed enne töö alustamist tööohutuspäevikusse. 

 

 

7. Õppeköögi kasutajal on õigus: 

7.1  Pidada ettenähtud pause ja vahetunde 

7.2   Pidada lõunapausi 

 

8. Õppeköögi kasutajal on keelatud:  

8.1      Omavoliliselt õppetöövälisel ajal söökla abiruumidesse, suurkööki ja õppeköökidesse 

siseneda, neis viibida ja nendes asuvaid seadmeid ja töövahendeid kasutada. 

8.2      Segada praktilisi töid teostavaid kaaslasi. 

8.3      Lubada või kutsuda ruumidesse kõrvalisi isikuid, kes pole seotud õppetööga. 

8.4      Süüa, juua ning suitsetada õppeköögis. 

8.5      Kasutada mobiiltelefoni õppeköögis. 

8.6      Välja viia tööriistu, seadmeid, õppevahendeid ning materjale ilma kutseõpetaja või 

praktikajuhendaja loata.  

 

   


