Munkaköri leírás
1. Munkavállaló neve: .........................................................................................
2. Munkavállaló munkakörének megjelölése: Óvodai dajka
3. Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok részletes meghatározása:
• Az óvodapedagógus segítőtársaként végzi feladatát.
• Biztosítja a pedagógiai munkához szükséges higiénés feltételeket.
• Közreműködik a gyermek egész napi gondozásában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében. Ellátja a környezetgondozási és baleset-megelőzési
teendőket, kisebb baleseteknél elsősegélyt nyújt.
• Munkáját a gyermek óvodai napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi.
• Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és
beszédmintájával hasson az óvodás gyermekek fejlődésére.
• Tisztelje a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen jellemző.
• A tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezelje.
• Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz
irányítsa.
 Munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok
o a munkaidő, a munkarend, a gyermekek napirendjének betartatása,
o a balesetvédelem biztosítása, speciális biztonsági előírások alkalmazása,
o elsősegélynyújtás, egészségüggyel kapcsolatos feladatok,
o az eszköz és berendezési tárgyak folyamatos ellenőrzése,
o tisztítószerek biztonságos tárolása,
o a környezet építésében, szépítésében való részvétel.
 Takarítási feladatok
o az óvoda helyiségeinek, valamint játszókertjének, udvarának tisztán tartása,
o a textíliák mosása, vasalása,
o a gyermekek eszközeinek tisztántartása, fertőtlenítése.
 Étkeztetéssel kapcsolatos feladatok
o a konyhai feladatok ellátása, illetve közreműködés a feladatok ellátásában,
o a gyermekek étkezési feltételeinek biztosítása,
o a gyermekek önkiszolgálásában, tevékenységében aktív közreműködés.
 Szervezési feladatok (a gyermek napirendjéhez kapcsolódóan):
o teremrendezés,
o a játék és a gyermekek munkatevékenységeihez kapcsolódó teendők csoportszobai és udvari feltételeinek biztosítása,
o a gyülekezés és távozás alatt az öltözőkben segítséget nyújt,
o ügyel a balesetek megelőzésére,
o a beteg gyermeket ápolja, felügyeli, fertőző betegség esetén a fokozott egészségügyi előírások szerint jár el.
• Munkáját a bölcsödében végzi, munkája közben fehér köpenyt köteles viselni és
fehér cipőt hordani.
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• Munkaruháját köteles tisztán tartani, mindig tiszta kifogástalan fehér köpenyben
kell megjelennie.
4. Munkakör szervezeten belüli megjelölése: ..........................................................
5. Munkavégzés során az utasítási jogkör, és az ellenőrzési jogkör gyakorlójának szervezeti megjelölése: .........................................................................................
6. Az utasítási jogkör gyakorlója jogosult a munkaköri leírásban meghatározott munkaköri feladatokon túlmenően, a munkakör jellegéhez kapcsolódó egyéb utasítások
adására is.
7. A munkakör betöltésének képzettségi és egyéb feltételei:
— érettségi,
— A 16/1994. (VII. 8) MKM rendelet szerinti szakirányú végzettség,
— 2-3 év szakmai gyakorlat,
8. A munkavégzés helye: ....................................................................................
Kelt: …………
……………………………………….
Munkáltató
Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete.
A munkaköri leírást átvettem, és az abban leírtakat elfogadom:
……………………………………….
Munkavállaló
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