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PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO

MATERIAŁ NAUCZANIA
NR

DZIAŁU
SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA

(słuchacz powinien umieć)
HASŁA PROGRAMOWE ĆWICZENIA

1 2 3 4

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI
O ŻYWIENIU I POŻYWIENIU

- definiować składniki pokarmowe;
- opisywać funkcje poszczególnych

składników pokarmowych;
- rozróżniać zróżnicowane zapotrzebowanie
organizmu na poszczególne składniki
pokarmowe wg wieku, płci, rodzaju wykonywanej
pracy;

Składniki pokarmowe i ich
funkcje w organizmie.

1. Analiza tabel składu
chemicznego i wartości
odżywczej produktów
spożywczych.

I

-wskazać źródła poszczególnych składników
pokarmowych w pożywieniu;
-analizować czynniki utrudniające przyswajanie
składników pokarmowych z pożywienia;
- analizować czynniki powodujące otrucia
pokarmowe;

Charakterystyka
poszczególnych składników
pokarmowych
w pożywieniu.

Źródła składników
pokarmowych w pożywieniu.

Substancje nieodżywcze
w żywności.

1.Przegląd wybranych
produktów spożywczych pod
kątem zawartości składników
pokarmowych
i substancji nieodżywczych.
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- określić znaczenie stosowania norm
fizjologicznych i racji pokarmowych;
- ocenić skutki nadmiaru i niedoboru składników
pokarmowych w organiźmie człowieka;

Choroby niedoboru i nadmiaru
składników pokarmowych
i żywności.

Zasady racjonalnego żywienia.

1.Analiza składu pożywienia
w całodziennych jadłospisach
na podstawie wywiadu i tabel
składu chemicznego i
wartości odżywczej
produktów.
2. Analiza skutków
wywołanych niedoborem
i nadmiarem składników
pokarmowych w diecie.
3. Analiza norm żywienia.

-charakteryzować grupy produktów
spożywczych;
- ocenić i porównać wartość odżywczą
produktów w obrębie grup

Podział produktów
spożywczych na grupy

1.Wskazywanie
przynależności produktów
spożywczych do
poszczególnych grup.
2. Ocena wartości odżywczej
poszczególnych grup
produktów i porównanie
produktów
w obrębie grupy.

WYMAGANIA TECHNICZNE I HIGIENICZNO- SANITARNE DLA BUDYNKÓW
I POMIESZCZEŃ ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGOII

- określać funkcje przedsiębiorstwa przetwórstwa
spożywczego

Przedsiębiorstwo przetwórstwa
spożywczego i jego funkcja

1. Analizowanie struktury
funkcjonowania
przedsiębiorstwa przemysłu
spożywczego.
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-określać funkcje poszczególnych pomieszczeń
i działów produkcyjnych przedsiębiorstw
przemysłu spożywczego;
- określać wymagania techniczne i sanitarno-
higieniczne zakładu produkcyjnego;

Układ funkcjonalny
pomieszczeń zakładu.

1. Analizowanie norm
budowlanych i wymagań
sanitarno-higienicznych, jakie
muszą być spełnione w
pomieszczeniach zakładu
przetwórstwa spożywczego.

- określać podstawowe wymagania techniczne
i higieniczno-sanitarne w zakładach przemysłu

spożywczego z uwzględnieniem specyfiki branży
przetwórczej;

Podstawowe wymagania
techniczne i higieniczno-
sanitarne dla poszczególnych
branż przemysłu spożywczego

1. Zapoznanie z wymogami
technicznymi i sanitarno-
higienicznych w różnych
zakładach przetwórstwa
spożywczego.

- określać podstawowe wymagania higieniczno-
sanitarne w sklepach spożywczych i hurtowniach

Podstawowe wymagania
techniczne i sanitarne w
sklepach spożywczych i
hurtowniach

1. Analizowanie wymagań dla
sklepów spożywczych
i hurtowni

- określić podstawowe wymagania dla zakładów
małej gastronomii, targowisk i handlu obwoźnego

Wymagania dla zakładów małej
gastronomii, targowisk i handlu
obwoźnego

1. Zapoznanie z
wymaganiami dla zakładów
małej gastronomii, targowisk i
handlu obwoźnego.

- określić wymagania techniczne i sanitarne dla
środków transportowych w transporcie
zewnętrznym i wewnętrznym w zależności od
rodzaju i charakteru przemieszczanych towarów;

Wymagania dotyczące środków
transportu

1.Przegląd środków
transportowych stosowanych
w transporcie zewnętrznym
i wewnętrznym.
2.Analizowanie
przeznaczenia różnych
środków transportowych.
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-wymienić i zastosować różne sposoby
utrzymania właściwej higieny pomieszczeń
i sprzętu;

-określić zastosowanie właściwych materiałów
konstrukcyjnych i wykończeniowych pod kątem
łatwości utrzymania właściwego stanu
sanitarnego;
- określić przeznaczenie różnych środków
myjących i czyszczących;

Sposoby utrzymania właściwej
higieny pomieszczeń i sprzętu

1.Zapoznanie się z różnymi
spos9obajmi utrzymania
właściwego stanu
higienicznego pomieszczeń
i sprzętu.

2.Przegląd urządzeń i sprzętu
do utrzymania czystości
pomieszczeń, maszyn
i urządzeń.
3. Analiza własności
materiałów stosowanych do
budowy maszyn i urządzeń
oraz wykonania pomieszczeń
i powierzchni roboczych.

-określić czynności procesów sanityzacji;
-określić zasady i sposoby mycia, czyszczenia,
dezynfekcji maszyn, sprzętu, pomieszczeń
- określić zasady i sposoby dezynsekcji
i deratyzacji;

Pojęcia sanityzacji i jej
zastosowania.

1.Analizowanie zasad
i sposobów mycia,
czyszczenia, dezynfekcji
maszyn, sprzętu,
pomieszczeń.
2. Analizowanie zasad
i sposobów dezynsekcji
i deratyzacji.
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-organizować pracę przy zmywaniu naczyń
stołowych i kuchennych (ręcznym i
mechanicznym);
- zmywać i dezynfekować naczynia z różnych
materiałów i tworzyw;

Zasady mycia naczyń
stołowych i kuchennych.

1.Analiza pracy w zmywalni
w dużym i małym zakładzie
gastronomicznym.
2.Właściwa kolejność
czynności w zmywalni ręcznej
i mechanicznej.
3. Przegląd środków
myjących i sposobów
dezynfekcji naczyń stołowych,
nakryć i naczyń kuchennych.

-określić znaczenie oczyszczania ścieków w
produkcji żywności bezpiecznej;
- określić konieczność segregacji i właściwego
zabezpieczenia odpadków produkcyjnych
i konsumpcyjnych.

Ścieki i ich uzdatnianie.

Odpadki produkcyjne
i konsumpcyjne

1.Analiza pracy oczyszczalni
ścieków.
2. Analiza sposobów
segregacji i utylizacji
odpadów.

HIGIENA OSOBISTA PRACOWNIKÓWIII

-stosować odzież ochronną i roboczą na różnych
stanowiskach pracy;
- kompletować odzież do wykonywania
poszczególnych czynności w procesie produkcji
i obrocie żywnością

Odzież ochronna i robocza 1.Przegląd odzieży
ochronnej i roboczej
stosowanej w produkcji,
przetwórstwie i obrocie
żywnością.
2. Analiza zagrożeń z tytułu
niewłaściwego stosowania
odzieży ochronnej.
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-oceniać zagrożenia przy braku badań
kontrolnych, okresowych i profilaktycznych;
-wymienić podstawowe badania kontrolne
konieczne do wykonania przy kontakcie
z żywnością;

-określić czasokres wykonywania
poszczególnych badań;
-wymienić stany chorobowe uniemożliwiające
pracę w kontakcie z żywnością;
-wymienić choroby zawodowe, odzwierzęce
i pasożytnicze i przyczyny ich występowania;
- określić nosiciela i zagrożenia z jego strony;

Badania kontrolne, okresowe
i profilaktyczne.

1.Analiza zagrożeń dla
bezpieczeństwa
zdrowotnego żywności
wynikających z braku badań
kontrolnych, okresowych
i profilaktycznych u

pracowników będących
w kontakcie z żywnością.

2.Aktualizowanie
książeczek zdrowia.
3.Analiza przyczyn
występowania chorób
zawodowych odzwierzęcych
i pasożytniczych.
4.Poznanie zadań: TSSE,
WIS, PIH, PIS

PRODUKCJA I PRZETWARZANIE ŻYWNOŚCI

-rozróżnić podstawowe grupy surowców
spożywczych;
-ocenić wpływ stosowanych pasz, środków
ochrony roślin, zabiegów agrotechnicznych na
jakość zdrowotną i przydatność technologiczną
surowców;

Zasady produkcji roślinnej
i zwierzęcej.

1.Analizowanie przydatności
surowców na podstawie
norm.
2.Ocena wartości odżywczej
i zdrowotnej żywności
ekologicznej.

IV

-wymienić prawidłową kolejność wykonywania
czynności w procesie technologicznym;
- ocenić ważkość reżimów technologicznych i ich
wpływ na jakość produktów żywnościowych.

Prowadzenie procesów
technologicznych przetwarzania
żywności.

1.Przegląd schematów
procesów technologicznych
produkcji podstawowych
asortymentów produktów
spożywczych.
2. Analizowanie instrukcji
technologicznych.
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- ocenić znaczenie kontroli jakości wstępnej
międzyoperacyjnej i końcowej w świetle
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;

Zakres i znaczenie kontroli
jakości

1.Zapoznanie się ze
sposobami prowadzenia
i ewidencjonowania kontroli

jakości w zakładach
spożywczych.
2. Wyznaczanie krytycznych
punktów kontroli w procesie
produkcji wybranych
asortymentów wyrobów.

- wymienić systemy kontroli jakości i systemy
zarządzania przez jakość oraz zasady ich
stosowania;

Systemy kontroli jakości w
świetle przepisów krajowych
i regulacji UE.

1.Analiza zasad
obowiązujących w systemie
HACCP, GMP, GHP, TQM.
2.Procedury we wdrażaniu
norm ISO z serii 9000.
3. Zapoznanie się
z zasadami wdrażania
HACCP i uzyskiwania
certyfikatów.

-wymienić i podać zastosowanie różnych
rodzajów norm;
-uzasadnić konieczność stosowania norm;

Normy i ich znaczenie. 1.Przegląd i analiza norm ze
względu na zakres
stosowania i treść;
2.Zapoznanie z
dyrektywami
obowiązującymi w UE.

- rozróżniać metody utrwalania żywności i podać
ich zastosowanie;
- podać zasady obowiązujące w różnych
metodach utrwalania;
- ocenić wpływ metod utrwalania na cechy
organoleptyczne, wartość odżywczą i trwałość;

Metody utrwalania żywności i ich
zastosowanie.

1.Poznanie zasad
stosowanych w metodach
fizycznych, chemicznych
i biologicznych utrwalania
żywności.
2. Ocena organoleptyczna
przed i po utrwaleniu
produktów.
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- wymienić źródła zanieczyszczeń fizycznych,
chemicznych i mikrobiologicznych środków
spożywczych;
- wskazać środki zapobiegające
zanieczyszczeniom;
- podać rodzaje stosowanych dodatków do
żywności oraz zakres i sposób stosowania;
- wymienić funkcje opakowań oraz zasady ich
stosowania;
- scharakteryzować zasady dobrej praktyki
higienicznej;

Sposoby zabezpieczenia
żywności przed skażeniem
i zakażeniem.

1.Poznanie zasad
stosowania dodatków do
żywności zakresu ich
stosowania.
2.Czytanie i zapoznanie się
z treścią Ustawy o
warunkach zdrowotnych
żywności i żywienia oraz z
jej załącznikami.
3.Poznanie podstawowych
zasad znakowania
żywności.
4. Przegląd opakowań
stosowanych do artykułów
spożywczych.

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O DROBNOUSTROJACH

- określić znaczenie drobnoustrojów w
przetwórstwie żywności

Rodzaje drobnoustrojów. 1. Poznanie
podstawowych grup
drobnoustrojów.

V

- określić wpływ czynników środowiska na
procesy życiowe drobnoustrojów pod kątem
wykorzystania w konserwowaniu żywności;

Wpływ czynników środowiska na
drobnoustroje.

1. Analizowanie wpływu
środków konserwujących
i dezynfekujących na
drobnoustroje.
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-rozpoznawać mikrobiologiczne procesy psucia
się żywności;
- dostrzegać rolę drobnoustrojów w procesach
technologicznych;

Korzystny i niekorzystny wpływ
drobnoustrojów w przetwórstwie
spożywczym.

1.Ocena zmian w
produktach spożywczych w
wyniku działalności
drobnoustrojów.
2. Analizowanie źródeł
zanieczyszczeń
mikrobiologicznych.

- wskazać sposoby zapobiegania
zanieczyszczeniom mikrobiologicznym
produktów spożywczych;
- stosować zasady higieny w przedsiębiorstwach
przemysłu spożywczego;

Kontrola mikrobiologiczna w
zakładach przetwórstwa
spożywczego.

1.Ocena czystości
mikrobiologicznej różnych
opakowań.
2.Ocena czystości
mikrobiologicznej rąk przed
i po myciu.

3. Zasady mycia rąk.

Program został stworzony do realizacji w ramach kształcenia zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz

Technikum zawodowym dla Dorosłych w celu przygotowania do egzaminu zewnętrznego przed Komisją złożoną z przedstawicieli

SSE z zakresu przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji żywności i w obrocie żywnością.

Program obejmuje ramowy zakres wiadomości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002r.

(Dz. U. Nr 27, poz. 233)

Opracowanie mgr inż. Krystyna Mirowska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Radomsko


