
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

A Zalaszántói Kópékuckó Óvoda a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. 

törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Zalaszántói Kópékuckó Óvoda köznevelési 

intézményben óvodapedagógus munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkozás jellege: teljes munkaidő 

Munkavégzés helye: Zala megye, 8353 Zalaszántó Zrínyi u. 14. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

- a 3-7 éves gyermekek nevelése 

- önálló, felelősségteljes munkavégzés az oktató-nevelő munka tartalmát és szervezeti kereteit 

meghatározó alapdokumentumok, a Pedagógiai program, az Óvoda Munkaterve és az 

óvodavezető útmutatása alapján az óvoda szokás- és szabályrendszerének megfelelően 

- differenciált bánásmód alkalmazása, sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődésének 

elősegítése, együttműködés a családokkal 

 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 főiskolai végzettség 

 óvodapedagógus képesítés 

 szakmai gyakorlat 

 magyar állampolgár 

 büntetlen előélet 

 cselekvőképesség 

 egészségügyi alkalmasság 

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű pedagógiai elhivatottság, gyermekcentrikusság, 

csapatmunka, igényes munkavégzés 

Előnyt jelen: fejlesztőpedagógus, vagy logopédus végzettség 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképes, szakmai önéletrajz 

 iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 

 nyilatkozat a 3 hónap próbaidő vállalásáról 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15. 

 

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 22. napjától tölthető be. 

 

 



A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Fekete Zoltánné intézményvezető 

nyújt, a 06-83/370-014 vagy 06-30/628-8871 telefonszámon 

 

A pályázat benyújtásának módja:  

- személyesen, Fekete Zoltánné, Zala megye 8353 Zalaszántó Zrínyi u. 14. 

- postai úton, a pályázatnak a Zalaszántói Kópékuckó Óvoda címére történő 

megküldésével: Zalaszántói Kópékuckó Óvoda 

                          8353 Zalaszántó Zrínyi u. 14. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatról a 

jogszabályban meghatározott eljárást követően az intézményvezető dönt. A pályáztató 

fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 18. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 www.zalaszanto.hu –  

A KÖZIGÁLLÁS publikálásának időpontja:  

 

 

 

Zalaszántó, 2022. július 26. 

 

 

 

                                                                                   Fekete Zoltánné 

       intézményvezető  

http://www.zalaszanto.hu/

