Editați acest formular

Examenul de promovare într-o treaptă
superioară de salarizare a unor
muncitori calificați (bucătari)
*Obligatoriu

În timpul executării serviciului bucătarul poartă părul strâns si acoperit în întregime. *
da
nu
nu știu

În timpul executării serviciului bucătarul are dreptul să poarte pe mâini verigheta, inele și
alte bijuterii. *
da
nu
nu știu

Bucătarul răspunde pentru respectarea standardelor de calitate a preparatelor realizate si
respectarea termenelor de execuție a acestora. *
nu
nu știu
da

Din șase atribuții de serviciu,numerotate mai jos de la 1 la 6, numai trei îl privesc pe
bucătar. Bifează-le! *
1.gestionează alimentele primite de la magazie până în momentul servirii mesei de către preșcolari
2. debarasează si asigură curățenia bucătăriei 3. întocmește meniul 4. participă la întocmirea
meniului 5. gestionează alimentele din magazie 6. întocmește acte justificative și documente de
evidență a alimentelor din magazie.
1
2
3
4
5
6

Bucătarul instruiește periodic personalul care gestionează alimentele din magazie. *
da
nu
nu ștu

Respectarea normelor de protecţia muncii şi a normelor de pază şi de stingere a
incendiilor *
nu intră în atribuțiile bucătarului
este oblogatorie pentru bucătar
intră în atribuțiile bucătarului nu și ale administratorului

Citește texul de mai jos și precizează câte greșeli a făcut bucătarul unei grădinițe. *
După ce a strănutat deasupra alimentelor, doamna Elena, bucătăreasă la Grădinița „Voinicelul”, a
părăsit incinta bucătăriei în echipament de protecţie și a dat fuga la farmacia de lângă grădiniță
pentru a cumpăra ceva medicamente pentru răceală. Era puțin răcită și ca să câștige timp nu a mai
anunțat administratorul grădiniței. Intrând foarte grăbită în bucătărie, și-a reluat activitatea de
tocare a pătrunjelului.
o singură greșală
exact două greșeli
mai mult de trei greșeli

Numele și prenumele *
(În casta de răspuns, candidatul la examenul de promovare într-o treaptă superioară de salarizare
scrie numele și prenumele)

Data *
(În caseta de răspuns, candidatul scrie data examanului)

Trimiteți

Nu trimiteți parole prin formularele Google.

Un produs

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de către Google.
Raportaţi un abuz  Condiții de utilizare  Condiții suplimentare

