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Dajkai munkaköri leírás
Munkakör megnevezése: dajka
Besorolási kategória:
Bérbesorolás:
Közvetlen felettese:

A. FŐBB FELELŐSSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA
Heti munkaideje 40 óra, amit heti váltásban tölt le. (délelőtt, délután, illetve közép
műszakban)
Az óvodát nyitja, illetve zárja, a többi dajkával egyeztetve.

NAPI FELADATOK


Az óvónő mellett a nevelési tervnek megfelelően tevékenyen vesz részt a
gyermekcsoport életében.



A nevelési tervben aláírtak szerint végzi a napi dajkai feladatokat.



A saját foglalkoztatójának, öltözőjének, fürdőszobájának a takarítása.



A csoport edényeinek tisztántartása.



Ételek előkészítése, tálalása.



A lépcsőház tisztántartása.



Saját udvarrész szükség szerint takarítása.



Aktívan részt vesz a minőségügyi munkában, dajkatársait aktivizálja.

HETI FELADATOK


Játékok, polcok és bútorok lemosása



Fürdőszoba teljes takarítása.(csempe, elválasztók fertőtlenítése)



Fogápolási szerek fertőtlenítése.

IDŐSZAKOS FELADATOK


Babaruhák, textíliák szükség szerinti javítása, varrása.



A gyermekek ágyneműinek váltása 3 hetente.



Fertőző betegség esetén teljes fertőtlenítést végez.
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Évente négy alkalommal nagytakarítást végez.(függönymosás, ablaktisztítás, radiátorok,
ablakkeretek, ablakok, ajtók stb. lemosása)

B. KÜLÖNLEGES FELELŐSSÉGE
VAGYONI ÉRDEKELTSÉGGEL KAPCSOLATOSAN


A rábízott gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen és a munkavédelmi előírásoknak
megfelelően használja, és állagmegóvásukról gondoskodik.



Az épület biztonsága érdekében záráskor ellenőrzi a nyílászárókat, világítást,
vízcsapokat.



Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik.



A csoport textíliáival, evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol.



A tűz és munkavédelmi előírásokat mindenkor betartja.

BIZALMAS INFORMÁCIÓK KEZELÉSE


A gyermekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről
felvilágosítást illetéktelen személynek nem adhat.

C. ELLENŐRZÉS


Naponta

ellenőrzi

a

csoportlétszámot,

és

annak

megfelelően

látja

el

a

gyermekeket.(étkezés, folyadék biztosítás, ágyazás, stb.)

D. KAPCSOLATOK


A gyermekekkel, szülőkkel és munkatársakkal szemben udvarias magatartást tanúsít.

E. MUNKAKÖRÜLMÉNYEK


Külön öltöző, tisztálkodási lehetőség.



A munkakör ellátásához megfelelő fizikai állóképesség szükséges.

F. JÁRANDÓSÁG


Besorolás szerinti fizetés.
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A KÉT megállapodása szerinti juttatás.



Évente két alkalommal jutalomban részesülhet.
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Bp. 20…év….hó…..nap
Átvettem:
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