
MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

oktatási intézményben dolgozó takarítók részére 
 

1. Általános követelmények 

A takarító (a) 

- képesítésének megfelelően, legjobb tudása és képességei szerint részt vesz az iskola munkájában az 

igazgató irányításával, 

- munkáját az elvárható gondossággal végzi, 

- az általa önállóan végzett takarítói tevékenységéért személyében felelős,  

- tudomására jutott oktatásügyi információkat munkahelyi titokként köteles kezelni, 

- szolgálati tikokként köteles kezelni az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos adatokat 

és információkat is. (A takarítót fenti kötelezettségeivel kapcsolatban erkölcsi és anyagi kártérítési 

felelősség is terheli. A titoktartási kötelezettségei alól csak az intézmény vezetője adhat felmentést. ) 

 

2. Munkaköri feladatok: 

- napi feladata az intézmény kijelölt helyiségeinek  (tantermek, folyosó, irodák, tanári szoba, 

teakonyha, mosdók, előtér) takarítása, folyosó seprése, felmosása, a bútorok berendezések 

portalanítása, mosdók tisztántartása 

- heti egy alkalommal a törölközők, konyharuhák mosása, tisztítása 

- segít az ünnepségek előtti, alatti és utáni készülődésben  

- gondoskodik a textíliák (terítő, függöny) mosásáról minimum évi 3 alkalommal  

- virágok gondozása, lemosása 

- jelenti az észrevett rongálásokat, karbantartói munkák elvégzésének igényét 

- felel az udvar tisztaságáért, rendjéért, udvari növények gondozásáért  
- évi három (tavaszi, nyári, őszi) nagytakarítás, 

- elvégzi az épület felújítási és karbantartási munkálatainak befejezése után a szükséges 

nagytakarítást 

- - munkaidején belül elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az intézményvezető és az 

igazgatóhelyettes megbízza 

 

3. Egyéb kötelezettségek: 

- a munkaidejéről, távolléteiről (szabadság, táppénz, fizetés nélküli szabadság) jelenléti ívet 

köteles vezetni.  

- munkavégzése során köteles a munka és védőfelszerelést használni. A tisztítószereken 

feltüntetett használati utasításokat, használatuk alkalmával szigorúan be kell tartani.  

- munkavégzése során köteles betartani a munkavédelmi, baleseti és tűzrendészeti előírásokat 

- feladatuk ellátása során együttműködnek az iskola valamennyi dolgozójával  
 

 

A Munkaköri Leírást időszakonként felül kell vizsgálni és a változó körülményekhez kell igazítani.  

A jelen Munkaköri Leírásban foglaltakat a takarító(k) számára a mai nappal kötelezővé teszem. 

 

Kelt: Alsószentmárton, ……...év …………… hó …..nap 

 

........................................................... 

Munkáltató 

 

A Munkaköri Leírásban foglaltakat - közös értelmezés után - a munkám során magamra nézve 

kötelezőnek elfogadom. 

A Munkaköri Leírás egy példányát a mai napon átvettem.  

A munkakörre előírt munkavédelmi oktatásban részesültem.  

 

Kelt: Alsószentmárton, ……...év …………… hó …..nap 

 

........................................................... 

Munkavállaló 


