
REGULAMIN KORZYSTANIA Z ANEKSU KUCHENNEGO 
 

1. Wszyscy wychowankowie mieszkający w internacie mają prawo do korzystania z kuchni 

na terenie internatu. 

 

2. Wychowanek pobiera klucz od wychowawcy internatu i jest odpowiedzialny za niego.  

W przypadku przekazania klucza innemu wychowankowi, zgłasza ten fakt wychowawcy. 

 

3. Gotowanie, przyrządzanie posiłków dozwolone jest jedynie w aneksie kuchennym. 

 

4. W kuchni mogą przebywać tylko osoby przygotowujące i spożywające posiłek. 

 

5. Mieszkańcy internatu mają prawo do korzystania ze sprzętu znajdującego się w kuchni, 

takiego jak: lodówka, płyta indukcyjna, piekarnik, czajnik elektryczny, mikrofalówka 

oraz sprzęt AGD oraz z pozostałego wyposażenia, takiego jak: szklanki, talerze, kubki, 

sztućce, itd. 

 

6. Wychowankowie mają obowiązek dbać o sprzęt i używać go zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

 

7. Osoby korzystające z kuchni mają obowiązek sprzątnąć po gotowaniu, wywietrzyć 

pomieszczenie jeśli zachodzi taka potrzeba. 

 

8. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy zmyć ręcznie i odstawić na suszarkę. 

 

9. Pozostałe produkty spożywcze należy zabrać bądź schować do lodówki. 

 

10. Lodówka służy jedynie do przechowywania produktów do tego przeznaczonych. 

 

11. Produkty w lodówce powinny być przechowywane w plastikowych pojemnikach 

odpowiednio oznaczonych (numer pokoju lub imię i nazwisko właściciela). 

 

12. W lodówce nie należy przechowywać pustych słoików, pojemników na jajka, itp. 

 

13. Na bieżąco należy usuwać z lodówki produkty lub żywność nie nadającą się do 

konsumpcji. 

 

14. Korzystając z płyty indukcyjnej należy używać wyłącznie naczyń przeznaczonych do 

kuchni indukcyjnej (nie można stosować naczyń z aluminium, szkła i stali szlachetnej) 

zgodnie z instrukcją. 

 

15. Do umycia płyty indukcyjnej używamy jedynie środka przeznaczonego tylko do tego 

celu, nie używamy szorstkich gąbek czy ścierek.  

 

16. Korzystanie z piekarnika jest możliwe pod nadzorem wychowawcy. 

 

17. Czajnik elektryczny służy jedynie do gotowania wody. 

 

18. Używając kuchenki mikrofalowej należy odpowiednio dopasować moc i czas do 

wielkości podgrzewanej potrawy. 



 

19. Do kuchenki mikrofalowej nie mogą być wkładane naczynia metalowe oraz zamknięte 

pojemniki. 

 

20. Wychowawcy nie odpowiadają za przedmioty lub produkty nie oznaczone  

i pozostawione w kuchni. 

 

21. Przyrządzając potrawę w piekarniku zawsze używamy folii lub papieru do pieczenia. 

 

22. Do przygotowania potraw używamy drewnianych lub plastikowych łyżek i łopatek  

z nietopliwego tworzywa. 

 

23. W przypadku awarii sprzętu wychowanek niezwłocznie zgłasza ten fakt 

wychowawcy/kierownikowi pełniącemu dyżur.  

 

24. Wychowanek odpowiada materialnie za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia w w/w 

pomieszczeniu. 

 

 

 

Wychowankowie obowiązani są do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

 

 

NIE WYNOSIMY NACZYŃ I NAKRYĆ STOŁOWYCH  

DO POKOJU! 

 

 

   

 

 

 


