NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI

KATALOG ZNANJ
1. Ime modula: ČIŠČENJE IN UREJANJE PROSTOROV (ČUP)
2. Usmerjevalni cilji:
Dijak bo zmožen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skrbeti za zdrav način življenja
Po navodilih pripraviti, izvesti lastno delo
Upoštevati navodila za racionalno rabo energije, materiala in časa.
Komunicirati s sodelavci in strankami in delati v skupini
Po navodilih urediti delovno mesto v skladu z higiensko varnostnimi predpisi
Po navodilih izpolnjevati dokumentacijo in voditi ustrezne evidence
Natančno izpolnjevati delovna navodila
Izbirati ustrezne načine čiščenja in čistilnih sredstev
Uporabljati ustrezne pripomočke in naprave pri delu
Razumeti vsebino deklaracij na čistilnih in razkuževalnih sredstvih
Uporabljati čistilna in razkuževalna sredstva po navodilih in v skladu z varnostnimi
predpisi
Ročno in strojno čistiti prostore, jih urejati in dezinficirati
Dosledno upoštevati navodila varstva pri delu in varstva okolja
Uredi prostor ali okolico glede na dana navodila

3. Poklicne kompetence:
o Pripravi in uporablja pripomočke in stroje za delo v skladu z načrtom čiščenja in
varnim delom
o Čisti bivalne in druge prostore za goste
o Pripravi in uredi bivalne prostore po navodilih oskrbnika
o Pripravi in uredi okolico objekta po navodilih oskrbnika
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4. Operativni cilji:
INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:
- našteje vrste osebnih delovnih zaščitnih
sredstev
- razume pomen uporabe posameznega
zaščitnega sredstva
- Pozna vrste in značilnosti pripomočkov za
čiščenje
- Pozna vrste in značilnosti strojev in naprav za
čiščenje prostorov in okolice
- loči vrste in način uporabe čistilnih sredstev
- pozna varnostne oznake in ukrepe
- zna pravilno skladiščiti čistilna sredstva,
pripomočke, orodja in stroje
- pozna vpliv čistilnih sredstev na okolje
- seznani se z ekološkimi in naravnimi čistili in
njihovo uporabo
- našteje vrste, postopke in načine čiščenja
- pozna osnovne postopke DDD
- razume pomen ureditve prostora in okolice
- pozna kontrolo in beleženje postopka čiščenja
- loči različne materiale v prostoru in našteje
primerna čistilna sredstva
- pozna osnove dobre higienske prakse
- seznani s z oskrbo rastlin v prostoru in okolici
- spozna šege in običaje na slovenskem in
regijo

Dijak:
- upošteva predpise varnega dela
- uporablja ustrezna zaščitna sredstva
- upošteva načrt čiščenja
- uporablja ustrezne pripomočke in stroje za
čiščenje prostorov in upošteva varno delo s
stroji
- razlikuje med kemičnimi in mehanskimi
čistilnimi sredstvi
- upošteva varnostna navodila pri pripravi in
uporabi čistil
- izbere ustrezno čistilo glede na vrsto in
material čiščenja
- pravilno uporablja čistilo pod nadzorom
- shranjuje čistila v skladu z varstvom pri delu
- sodeluje pri vodenju evidence o porabi čistil
- s čistilnimi sredstvi ravna ekološko
- po navodilih izvaja različne postopke čiščenja
prostorov glede na potrebe (dnevna, tedenska,
mesečna, generalna čiščenja)
- po navodilih uredi prostor
- sodeluje pri spremljanju stanja higiene in glede
na razmere in obvešča o potrebah po DDD
- sodeluje pri izpolnjevanju kontrolne
dokumentacije in poroča o stanju prostora
- izbere čistilno sredstvo in pripomoček (stroj)
za čiščenje glede na vrsto čiščenja in material
- skrbi za čisto in pospravljeno skladišče
- poskrbi za nego sobnih rastlin in cvetličnih
korit
- po navodilih ureja bližnjo okolico z
pripomočki, orodji in stroji
- s pomočjo pripravi plan dela (dnevni, tedenski
ali mesečni)
- izdeluje dekoracijo in po navodilih uredi
prostor primerno šegi in običaju

