
Ikt: 159/2018. 

A Kunmadarasi Összevont Óvoda                            

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján  

pályázatot hirdet 

Kunmadarasi Összevont Óvoda Árnyas Tagóvodája 

 

tagóvoda - vezető  

beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

                       

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

 

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.08.15-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

5321 Kunmadaras, Széchenyi utca 20. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A tagóvoda vezető részt vesz az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt 

feladatmegosztás alapján, a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. Törvénynek és 

végrehajtási rendeleteinek megfelelve az intézmény működtetésében. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

•         Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség, 

•         Óvodapedagógusként szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai 

tapasztalat 

•         magyar állampolgárság 

•         büntetlen előélet 



Előnyt jelentő kompetenciák: 

 pedagógus szakvizsga 

 megfelelő helyi ismeret 

 több ciklus vállalásának lehetősége  

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

•         Főiskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata 

•         Szakmai önéletrajz 

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, 

valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól 

eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi 

lehetővé 

•         A pályázott tagóvoda vezetésére vonatkozó tagóvoda - vezetői szakmai program 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

•         Postai úton, a pályázatnak a Kunmadarasi Összevont Óvoda címére történő 

megküldésével (5321 Kunmadaras, Csokonai u. 30. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 159/2018 , 

valamint a beosztás megnevezését: tagóvoda - vezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatok elbírálásában a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, a vezetői kör véleményének 

kikérését követően 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 20. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 

http://www.kunmadaras.hu/Ovoda/ovoda_aktualitasok.html 2018. 05. 07. 

 

http://www.kunmadaras.hu/Ovoda/ovoda_aktualitasok.html

