
 

Sárszentmihályi Csicsergő Óvoda 
                        

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

pályázatot hirdet 

Sárszentmihályi Csicsergő Óvoda  
 

óvodapedagógus 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű Gyed és gyes idejére –ig tartó közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Fejér megye, 8143 Sárszentmihály, Kossuth Lajos utca 7. 

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

óvodás korú gyermekek nevelése, adminisztrációs tevékenység az Óvodai 
Nevelés Országos Alapprogramja és az óvoda helyi pedagógiai programja 
alapján 

Illetmény és juttatások: 

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



         Főiskola, óvodapedagógus, 
         magyar állampolgárság, büntetlen előélet 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Hatósági Erkölcsi Bizonyítvány, szakképzettséget igazoló oklevél, 
vagy abszolutórium 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. június 15. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 12. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Visnovszky Lászlóné 
nyújt, a 0630/4343931 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Sárszentmihályi Csicsergő Óvoda 

címére történő megküldésével (8143 Sárszentmihály, Kossuth 
Lajos utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 114/2020 , valamint a 
munkakör megnevezését: óvodapedagógus. 

         Elektronikus úton Visnovszky Lászlóné részére a 
ovoda@sarszentmihaly.hu E-mail címen keresztül 

         Személyesen: , Fejér megye, , . . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázókkal való elbeszélgetés után az óvodavezető dönt a felvételről. A 
pályázat eredményéről minden pályázó e-mailben értesítést kap. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 13. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         Óvoda honlapja - 2020. március 30. 
         Sárszentmihály Községi Önkormányzat honlapja 

www.sarszentmihaly.hu - 2020. március 30. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A munkakör betölthető szakképzettséget igazoló oklevéllel, valamint oklevél 
hiányában abszolutóriummal is. Pályakezdő, frissen végzett 
óvodapedagógusok jelentkezését is várjuk. Cafeteria juttatás biztosított 



A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
www.sarszentmihaly.hu honlapon szerezhet. 
  

  

 


