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MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Vị Trí:   BẢO MẪU TIỂU HỌC 

 

Cấp bậc:   A1 

 

Báo cáo: 

Vị trí bảo mẫu báo cáo cho Giáo viên chủ nhiệm & Trưởng khối 

 

Mô tả chung: 

Thực hiện các công tác chăm sóc học sinh và quản lớp theo phân công của nhà trường.  

 

Nhiệm vụ và trách nhiệm: 

• Đưa đón học sinh theo xe đưa rước của nhà Trường (lịch phân công theo tuyến xe và thời 

gian làm việc cụ thể sáng/chiều)  

• Trực đón, phục vụ bữa sáng & trả học sinh theo khung giờ quy định của nhà Trường. 

• Thực hiện các chế độ chăm sóc học sinh theo yêu cầu của nhà Trường: chăm sóc chế độ ăn 

uống,  phụ trách việc đưa học sinh xuống y tế uống thuốc ,hay học sinh sinh bị bệnh , hỗ 

trợ  nhu cầu vệ sinh của học sinh khi các em cần trợ giúp, việc nghỉ ngơi của học sinh… 

• Giới thiệu tên món ăn và chất dinh dưỡng cơ bản trong thực đơn nhằm động viên giáo dục 

học sinh ăn hết khẩu phần. Hỗ trợ GV giáo dục HS kỹ năng tự phục vụ theo quan điểm tư 

tưởng của nhà trường Emasi. 

• Kiểm tra vệ sinh lớp sạch sẽ và hỗ trợ GV, HS sắp xếp các đồ dùng của lớp học ngăn nắp, 

gọn gàng.  

• Hỗ trợ giáo viên, trợ giảng trong các hoạt động học tập và vui chơi của học sinh.  

• Theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh mỗi ngày khi đến lớp.  

• Chấp hành nhiệm vụ theo sự phân công của nhà trường.  

• Báo cáo nhà trường khi có nghi ngờ về việc không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay 

không đúng định lượng và chất lượng khẩu phần ăn của học sinh. 

• Báo cáo nhà trường về các nguy cơ tiềm ẩn (nếu có) về an toàn cho học sinh tại khu vực 

học tập và vui chơi trong ngày. 

• Đưa và đón HS từ lớp học chương trình VN đến các phòng học chương trình Quốc tế và 

ngược lại theo sự phân công của BGH. 

• Không tự ý phát biểu với Phụ huynh những nội dung chưa được nhà trường cho phép 

         

Yêu cầu: 

 

Trình độ: 

• Tốt nghiệp THPT trở lên 

• Đã từng làm các công việc chăm sóc trẻ con, học sinh 

• Yêu trẻ, siêng năng, cẩn thận, ngăn nắp, sạch sẽ. 

• Biết tiếng Anh/ có bằng cấp liên quan đến nghiệp vụ chăm sóc và nuôi dạy trẻ là một lợi 

thế 

• Có kỹ năng giao tiếp sư phạm: hòa nhã, ân cần, chu đáo, lịch thiệp  và biết dỗ dành trẻ em 

 

Kinh nghiệm: 

• Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm liên quan.  
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Chữ ký Nhân viên:  Ngày:  

Chữ ký Quản lý: 

 

 Ngày:  

Chữ ký Quản lý cấp 

cao trực thuộc tập đoàn 

– Bộ phận HCNS:  Ngày:  

 


