Περίγραµµα θέσης εργασίας
Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας
Γενική ∆ιεύθυνση:
∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ιεύθυνση:
Παιδικών Σταθµών
Παιδικών Σταθµών Α’, Β’, Γ’, ∆’ ∆ηµοτικής Κοινότητας και
Τµήµα:
∆ηµοτικής Ενότητας Τριανδρίας
Προϊστάµενος Τµήµατος Παιδικών Σταθµών Α’, Β’, Γ’, ∆’
Άµεσα Προϊστάµενος (τίτλος):
∆ηµοτικής Κοινότητας και ∆ηµοτικής Ενότητας
Τριανδρίας
Άµεσα Υφιστάµενοι (τίτλοι):

Τίτλος θέσης:

Υπάλληλος Τµήµατος Παιδικών Σταθµών
Α’, Β’, Γ’, ∆’ ∆ηµοτικής Κοινότητας και
∆ηµοτικής Ενότητας Τριανδρίας Βρεφοκόµος

Κλάδος / Ειδικότητα:

ΤΕ,∆Ε

Ενότητα 2. Καθήκοντα της θέσης εργασίας.
Κύρια καθήκοντα:
(τα κύρια καθήκοντα απορρέουν από τις αρµοδιότητες του ΟΕΥ που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση
εργασίας)
1. Ο υπάλληλος της ειδικότητας του Βρεφοκόµου/Β.Βρεφοκόµου επιµελείται της ασφαλούς
παραµονής των παιδιών, καθώς και της εκπαίδευσης τους (Βρεφών, νηπίων).
2. Το κύριο καθήκον της είναι η εφαρµογή όλων των σύγχρονων κανόνων και µεθόδων της
επιστήµης της προσχολικής αγωγής, για την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών (
ψυχοσωµατική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών) καθώς και η τήρηση του Πρότυπου
Κανονισµού λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών (Π/ΒΣ)
3. Σχεδιάζει και
εφαρµόζει το εκπαιδευτικό πρόγραµµα, το οποίο διαµορφώνεται
ανάλογα µε την ηλικία των παιδιών του κάθε τµήµατος και αναρτάται σε εµφανές σηµείο ώστε να
ενηµερώνεται ο κάθε ενδιαφερόµενος.
4. Ευθύνεται για την είσοδο κάθε ατόµου στην αίθουσα διδασκαλίας.
5. Εισηγείται ( στους ∆ιοικητικούς υπαλλήλους και στον αρµόδιο Προϊστάµενο) για τον έγκαιρο
εφοδιασµό των αιθουσών µε τα απαιτούµενα έπιπλα, εποπτικά είδη και υλικά απαραίτητα για
την εφαρµογή του εκπαιδευτικού προγράµµατος και είναι υπεύθυνη για την καλή κατάσταση κάθε
είδους υλικού που της έχει διατεθεί.
6. Επιβλέπει την τακτοποίηση των κρεβατιών των παιδιών και των λοιπών επίπλων καθώς
και τον κατάλληλο αερισµό, την υγιεινή και την καθαριότητα των αιθουσών.
7. Εποπτεύει τη σωστή διανοµή του φαγητού, που πραγµατοποιείται από τους αρµοδίους
υπαλλήλους και ταΐζει τα παιδιά µέχρι αυτά να µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν
8. Φροντίζει για την ικανοποίηση των ατοµικών και σωµατικών αναγκών των παιδιών και κυρίως
των βρεφών που λόγω ηλικίας, έχουν αυξηµένες ανάγκες περιποίησης και επιλαµβάνεται της
ανάπαυσή τους.
9. Φροντίζει µέσα από
τη συνεργασία µε το κατάλληλο επιστηµονικό προσωπικό
(ψυχολόγος, παιδίατρος, κοινωνικός λειτουργός,, λογοθεραπευτής, αναπτυξιολόγος ) για την
ψυχική και σωµατική υγεία των παιδιών
10.Ενηµερώνει άµεσα παιδίατρο ,γονείς και τον αρµόδιο προϊστάµενο για κάθε ύποπτο
περιστατικό σχετικά µε την υγεία των παιδιών.
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11.Επιµελείται του καθηµερινού ιµατισµού των παιδιών (κλινοσκεπάσµατα κλπ.)
12.Συµµετέχει,
στις
προγραµµατισµένες
από
τη
∆ΠΣ
ειδικών
εκπαιδευτικών
σεµιναρίων και διαλέξεων.
13.Ενηµερώνει σε ειδικές συγκεντρώσεις τους γονείς και κηδεµόνες για την πρόοδο, την
συµπεριφορά και την ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών.
14.Τηρεί αρχείο προσέλευσης και αποχώρησής των παιδιών µε υπογραφή των γονέων και
ενηµερώνει το βιβλίο παρουσίας του Π/ΒΣ για τις απουσίες των παιδιών. Επίσης ενηµερώνει το
διοικητικό υπάλληλο του Π/ΒΣ για κάθε ανωµαλία στην τήρηση του ωραρίου των παιδιών και
καταγράφει στο βιβλίο συµβάντων κάθε έκτακτο γεγονός.
15.Οργανώνει τις προγραµµατισµένες εκδηλώσεις µε βάση τον κανονισµό λειτουργίας των Παιδικών
Σταθµών ,προτείνει νέες εκδηλώσεις και συµµετέχει σε άλλες εκδηλώσεις ή δράσεις της ∆ΠΣ.
16.Συµµετοχή σε οµάδες εργασίας και Επιτροπές.
Ενότητα 3. ∆ιαδικασίες που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση εργασίας
∆ιαδικασίες:
Ο/Η Βρεφοκόµος εµπλέκεται στις παρακάτω διαδικασίες του ΤΠΣ Α’, Β’, Γ’, ∆’ ∆ηµοτικής
Κοινότητας και ∆ηµοτικής Ενότητας Τριανδρίας:

∆1. ΠΑΡΑΛΑΒH, ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗ, ΦYΛΑΞΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
∆2. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΩΝ.
∆4. ∆ΙΑΝΟΜΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ.
∆5. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.
∆6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ.
∆7. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ.
∆9. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ.
∆10. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΙΤΕ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ.
∆11. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.
∆12. ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Ενότητα 4. Απαιτήσεις της θέσης εργασίας για γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία.
Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία:
(προσδιορίζεται επακριβώς το είδος και το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που
απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε καθήκοντος)
Εκπαίδευση:
Πτυχίο του αντίστοιχου Τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας Σχολών Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας,
Τ.Ε.Ι., ή οποιαδήποτε σχολή βρεφονηπιοκόµων δηµόσια ή ιδιωτική της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής
Βασικές γνώσεις:
Σπουδές αναπτυξιακής, εκπαιδευτικής, γνωστικής και κοινωνικής ψυχολογίας για τη βρεφική ηλικία, όπως
και κινητική, ρυθµική, µουσική, αισθητική και θεατρική αγωγή , καθώς και διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας και µαθηµατικών για την προσχολική ηλικία, παιδική λογοτεχνία.

∆εξιότητες / Ικανότητες:
Επικοινωνία, εργασία σε οµάδα , διαχείριση κρίσης, δηµιουργικότητα, µεθοδικότητα, σταθερότητα,
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διακριτικότητα, υποµονή και επιµονή, υπευθυνότητα, ευσυνειδησία, ψυχική ισορροπία.
Επιθυµητή η καλή γνώση ανοιχτού λογισµικού επεξεργασίας κειµένου, παρουσιάσεων και χρήσης
διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Ξένες γλώσσες: Επιθυµητή αλλά όχι απαραίτητη.
Εµπειρία: ∆ιετής εµπειρία σε συναφές αντικείµενο στο ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα.

Ενότητα 5. Έλεγχος και έγκριση από Προϊσταµένους
Ο Προϊστάµενος
του Τµήµατος:

Ο Προϊστάµενος
της ∆/νσης:
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……………….
(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή)

……………..
Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης

……………….
(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή)

……………..
Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης

