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jegyzőkönyvéből. 
 
 
108/2022.(IV.06.) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

- PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda Takarítási Szabályzatának elfogadásáról. 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a PS ÁMK Cserkeszőlő 
Napköziotthonos Óvoda Takarítási Szabályzatának elfogadásáról szóló előterjesztést és a melléklet 
szerint elfogadta a szabályzatot.  
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Tóth Krisztina intézményvezető – helyben 
 - Gazdálkodási csoport – helyben 
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A PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvodában 3 fő dajka végzi a takarítási feladatokat. 

 

1.  A szabályzat célja: 

 Leírni azokat a takarítással és fertőtlenítéssel kapcsolatos tevékenységeket, amelyek 

 által létrehozott higiéniai színvonal hozzájárul az intézményi igényeknek, 

 előírásoknak. 

 

2. A szabályzat érvényessége: 

 A szabályzat visszavonásig érvényes 

 

3. A szabályzat érvényességi területe: 

 PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda  

5465 Cserkeszőlő Szinyei út 1. 

 

4. A szabályzat hatálya: 

 Az utasítás kiterjed mindazon személyekre, akik az intézménynél folyó

 tevékenységben részt vesznek. 

 

5. Általános feltételek: 

 A takarítást végző dolgozóknak megfelelő ismerettel kell rendelkezniük a tevékenység 

szakszerű végrehajtásának módjáról, a munkavédelmi és biztonsági rendszabályokról. 

Ennek érdekében gondoskodni kell az érintettek alap-, és rendszeres emlékeztető 

oktatásáról. 

 Kizárólag alkalmas és engedélyezett tisztító, fertőtlenítő szereket (takarítószereket) 

szabad használni. Ettől eltérni nem lehet.  

 A takarítást a gyerekek jelenlétében nem szabad végezni.  

 A takarításhoz használt eszközöket, vegyszereket erre a célra kialakított külön 

helyiségben/vagy szekrényben, elzárva kell tárolni.  

 A takarításhoz használt vegyszereket eredeti csomagolásban, az azonosítást biztosító 

edényben kell tárolni, az adagoláshoz használt eszközöket meg kell jelölni.  

 Tilos a fertőtlenítőszereket keverni! 

 Be kell tartani a töménységre, hőmérsékletre, behatási időre vonatkozó előírásokat, 

 A tisztító és fertőtlenítőszerekhez mellékelt munkavédelmi előírásokat szigorúan be kell 

tartani! 

 A tisztító és fertőtlenítőszerek aktuálisan érvényes biztonsági adatlapját a szerek 

tárolási helyén, jól hozzáférhetően kell tárolni. 

 Gondoskodni kell arról, hogy az alkalmazott takarító eszközök alkalmasak legyenek a 

feladat elvégzésére, és ne okozzanak keresztszennyeződést vagy fertőződést. 

 

A különböző tisztaságú helyiségek takarításához külön takarítóeszközöket használunk, hogy 

megelőzzük a keresztszennyeződést. A felcserélhetőség elkerülése érdekében célszerűen 

színkódos jelölést alkalmazunk, ahol lehetséges. 

 

6. TAKARÍTÁS 

 

6.1. Napközbeni takarítás 

A napközbeni takarítás szolgálja a megfelelő tisztaságot, a csoportszoba rendbetételét 

étkezések, öltöző, szükség esetén különböző tevékenységek után. 
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6.2. NAPITAKARÍTÁS: 

A nap befejezése után a csoportszobákban, mosdókban, öltözőkben, közlekedési helyeken fel 

kell takarítani, a felületet felmosni, lemosni, szőnyegeket felporszívózni, a port letörölni, a 

gyermekek fogmosó felszerelését elmosni. 

 

6.3. HETI TAKARÍTÁS 

Megegyezik a napi takarítással, de a könnyen mozdítható tárgyak alatt, illetve mögött is el kell 

végezni a szükséges takarítási műveleteket. Pókhálózni kell a falakat, sarkokat. A polcokat 

fertőtlenítő lemosással kell tisztítani. A fogmosó poharakat fertőtlenítőszerbe kell áztatni. 

 

6.4. HAVI TAKARÍTÁS 

 

 A havi takarítás magába foglalja a csővezetékek, nyílászárók, ablakpárkányok 

takarítását is. 

 Az asztalokat, székeket alaposan le kell mosni, a játékokat fertőtleníteni. 

 Ablakokat megtisztítani, függönyöket kimosni. (3 havonta) 

 

6.5. ÉVES TAKARÍTÁS 

 

A bútorok kipakolása, elmozdítása, letakarítása, összes játékeszköz, kárpitok tisztítása. Ez a 

munka összekapcsolódik a tisztasági meszeléssel, és a nagyobb karbantartási munkák 

végzésével. 

 

6.6. TORNASZOBA 

 

 Naponta foglalkozások előtt felmosni, portalanítani. 

 Hordozható eszközök mögött, alatt portalanítás. 

 Havonta a torna foglalkozáshoz használt kisebb eszközök, labda, karika, bőr 

szőnyegek, zsámolyok, padok fertőtlenítő lemosása. 

 

6.7. MOSÁS, VASALÁS 

 

Az óvoda textíliáinak mosása, vasalása a dajkák feladata. Az asztalterítőket hetente kétszer 

(szükség szerint) kell cserélni. 

A csoportokban használt textíliák, függönyök mosására 3 havonta kerül sor. 

 

6.8. UDVAR 

Az intézmény külső környezetének takarítása: naponta, illetve szükség szerint. 
 

 

A takarítás eszközei 

 

A takarításhoz csak tiszta, hibátlan eszközök használhatók.  

A megfelelő eszköz kiválasztása során ügyelni kell arra, hogy az ne sérüljön a tisztítandó felület.  

Külön takarítóeszközök vannak a különböző helyiségekben. 

 

7. TAKARÍTÁSI REND 

 

 Reggel Ebéd után Délután 

Csoportszobák  Napközbeni takarítás: csoportos dajka. 
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Napi takarítás a köztes és délutános dajka. 

Fejlesztő szoba  Napi takarítás: 

Köztes és 

délutános dajka 

Konyha Napközbeni a takarító feladata. Napi a köztes és 

délutános dajka. 

Mosdók Csoportos dajka csoportos dajka Napi a köztes és 

délutános dajka. 

Tornaterem foglalkozás előtt csoport dajka 

Iroda Napi a köztes és délutános dajka. 

Udvar Reggeles dajka. Csoportos dajka Csoportos dajka 

 

8. Engedélyezett vegyszerlista 

 

Az engedélyezett vegyszerlista és a vegyszerekhez tartozó biztonsági adatlapok az irodában, az 

erre a célra kialakított dossziéban megtalálhatóak! 

 

 

Cserkeszőlő, 2022……………………………… 

 

 

            

          Tóth Krisztina 

          intézményvezető 
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Megismerési Nyilatkozat 

 

A Takarítási szabályzatot a mai napon megismertem és munkavégzésem során 

köteles vagyok az abban foglaltak betartására. 

Név: Beosztás: Dátum: Aláírás: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Cserkeszőlő, 20…………… 

…………………………… 

         intézményvezető 


