
Bugyi Nagyközség Napköziotthonos Óvoda 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 
hirdet 

óvodapedagógus 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2023.05.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2347 Bugyi, Sport utca 1. 

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

 3-7 éves gyermekek nevelés- oktatása. 
 Önálló, felelősségteljes munkavégzés a pedagógiai programunk, az intézményi 

dokumentumaink és az óvodavezető útmutatásai alapján. 
 Differenciált bánásmód alkalmazása, SNI gyermekek fejlődésének elősegítése. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

• Főiskola, óvodapedagógus, 

Elvárt kompetenciák: 

• Az óvodai nevelés játékkal, mesével szemléletének elfogadása, alkalmazása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Szakmai önéletrajz; 
 motivációs levél; 
 iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok; - 
 erkölcsi bizonyítvány. 
 A pályázó nyilatkozata, amennyiben pályázati anyagában foglalt személyes adatainak 

a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá hogy a pályázati 
elbírálásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2022. január 3. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 3. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodnár Sándorné nyújt, a 
+36703866253 -as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 



• Postai úton, a pályázatnak a Bugyi Nagyközség Napköziotthonos Óvoda címére történő 
megküldésével (2347 Bugyi, Sport utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 264/2021 , valamint a munkakör megnevezését: 
óvodapedagógus. 

• Elektronikus úton Bodnár Sándorné részére a bugyiovoda@gmail.com E-mail címen 
keresztül 

• Személyesen: Bodnár Sándorné, Pest megye, 2347 Bugyi, Bugyi Sport utca. 1. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A döntést követően minden pályázót írásban (e-mailben) értesítünk, ezért az e-mail cím 
feltüntetése szükséges. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 10. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 8. 

 


