AZ ÓVODATITKÁR MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
A dolgozó neve:
A munkakör megnevezése: óvodatitkár
Közvetlen felettese: igazgató
Heti munkaideje: 40 óra
Munkarendje: 8, 00 – 16, 00 óra.
1. Főbb felelősségek és tevékenységek összefoglalása




















Fogadja és rendszerezi a naponta érkező postai küldeményeket
Bonyolítja a kimenő postai küldeményeket, hetente … alkalommal, illetve szükség esetén
elvégzi a postázási feladatokat, mely munkavégzéséhez bérletet kap
Gondoskodik a nyomtatványok megrendeléséről
Hivatalos levelezést folytat, vezeti az iktatást
Kezeli a telefonbeszélgetésekből befolyt összeget
Pedagógiai és adminisztrációs írásos anyagot sokszorosít
Szakszerűen vezeti és tárolja az irattári anyagot
Feladata a dolgozók úti- és egyéb költségeinek igénylése, kifizetése, az átvételek igazoltatása
Ellátja az óvoda gépelési feladatait
Vezeti a gyermekek és a dolgozók étkezési nyilvántartását, naponta jelenti az étkezők
létszámát, beszedi az étkezési díjakat
Vezeti az óvodai könyvelést
Folyamatosan vezeti a leltári nyilvántartásokat
Összeállítja a selejtezési jegyzékeket
Elvégez minden egyebet, amivel az igazgató megbízza
A köznevelési információs rendszerében a vezető utasítása szerint intézi a gyermek és felnőtt
adatszolgáltatást
Nyilvántartja a pedagógusigazolványokat
Gazdálkodik az ellátmánnyal
A készpénzelőleget a vezető utasítására megigényli, elhozza, és határidőre elszámolja
Vezeti az értekezletek jegyzőkönyveit

2. Különleges felelőssége


Az írásos anyagok/elemzések, tervek, szerződések, utasítások/témakörök szerinti, betűrendes
feldolgozása és tárolása
Tervezés
 A nem dokumentum jellegű, elavult iratok folyamatos selejtezése
 A dokumentumok szabályszerű vezetése a törvényben előírt megőrzési idő betartásával
 Számítógépen tartja nyilván a dolgozók legfontosabb adatait
 Az igazgatóval közösen tervezi – a felújítási, - karbantartás,- nagytakarítási munkákat
Bizalmas információk







Munkája során, telefonbeszélgetéskor, levelezéskor rendkívül körültekintően jár el.
Személyi, pénzügyi adatokat csak az igazgató engedélyével adhat ki.
Bizalmasan kezeli a dolgozók személyi adatait, az intézmény vezetőjével folytatott
beszélgetések témáit
Nem szolgáltat indokolatlanul adatot a gyermekről
Kezeli a gyerekekről, dolgozókról szóló nyilvántartást
Feljegyzéseket vezet a pedagógusok, a többi dolgozó adatváltozásairól

Pénzügyi döntések




A heti befizetéseket pénztárba helyezi
Vásárlásnál, beszerzéseknél, beszállítói szerződéseknél törekszik a készpénzkímélő fizetésre

3. Ellenőrzés




Ellenőrzi a megvásárolt és beszállított berendezéseket, egyezteti a számlával
Havonta ellenőrzi az energia-felhasználást
Ellenőrzi az étkezési létszámeltéréseket

4. Kapcsolatok






Közvetlen napi kapcsolatban áll az igazgatóval, tagintézmény – vezetővel, igazgató –
helyettessel
Nevelőtestület tagjaival
A nevelő-oktató munkát segítő dolgozókkal
Főzőkonyhával
Szolgáltató cégek képviselőivel

5. Munkakörülmények





Az óvoda berendezéseit, gépeit rendeltetésszerűen használja, ezekért anyagi felelősséggel
tartozik
Az iroda kellemes környezetéről, rendjéről, fogadókészségéről, a vendégkínáláshoz szükséges
eszközökről gondoskodik
Személyes tárgyait öltözőszekrényben tartja az irodában
Munkaideje: hétfőtől – péntekig 8:00-16:00-ig

6. Érvényesség




A munkaköri leírás az érintett egyetértésével készült
Ezen munkaköri leírás visszavonásig érvényes
Módosításra az érintett igazgatóval történt egyeztetés után kerülhet sor.

Kelt:
....................................................................
igazgató
A fentieket tudomásul vettem.
Munkaköri leírásom 1 példányát átvettem.
....................................................................
munkavállaló

