
Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 

                        

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

pályázatot hirdet 

Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 

 

Bölcsődei szakmai vezető/kisgyermeknevelő 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2021. szeptember 1. - 2026. augusztus 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 82. 

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

Bölcsődei nevelés-gondozás az Intézmény által kidolgozott bölcsődei nevelés-gondozás 

országos alapprogramja és a bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai alapján. A 15/1998. 

(IV.) NM rendeletben foglaltak alapján a bölcsőde önálló szakmai egységként történő vezetése, 

működtetése. Intézményvezető irányítása alatt megszervezi, koordinálja és ellenőrzi a bölcsőde 

dolgozóinak szakmai tevékenységét. Felelős a kisgyermekek napközbeni ellátásának 

jogszabályban megfogalmazott gondozást, testi és szellemi fejlődést elősegítő környezet 

megteremtéséért. Vezeti a bölcsőde szakmai dokumentumait. 

Illetmény és juttatások: 

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

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

• Felsőfokú képesítés,  

• Emelt szintű szakképesítés, a 15/1998. (IV.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész 

C pontjában meghatározott képesítés (1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) 

vagy 2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ), b) csecsemő- és kisgyermekgondozó 

(OKJ), c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), d) csecsemő- és 

gyermeknevelő- gondozó (OKJ), e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ), f) 

csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ) vagy 3. a 2. a)-f) pontja 

szerinti végzettség valamelyikével rendelkező: intézetvezető, szakoktató, 

védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus 

szakképzettségű személy vagy 4. a csecsemő- és gyermekgondozói 

végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális 

szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy), 

• Szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 



 

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, három hónapnál 

nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem 

áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat  

Elvárt kompetenciák: 

• Gyermekközpontúság, megbízhatóság, problémamegoldó képesség, precizitás 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Szakmai fényképes önéletrajz, a bölcsőde szakmai vezetésére vonatkozó 

szakmai program, motivációs levél  

• iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata  

• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, 

hogy nem áll fenn vele szemben a 1997.évi XXXI. Gyvt. 10/A § (1) 

bekezdésében meghatározott kizáró ok  

• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul, ahhoz, hogy a pályázati 

anyagban szereplő személyes adatait az Intézmény a pályázati eljárással 

összefügg 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 16. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kajtár Anikó nyújt, a 06-70/3333-6280 

-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde címére 

történő megküldésével (6522 Gara, Kossuth Lajos utca 82.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 43/2021., 

valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődei szakmai 

vezető/kisgyermeknevelő. 

• Elektronikus úton Kajtár Anikó részére a garaovi@gmail.com E-mail címen 

keresztül 

• Személyesen: Kajtár Anikó, Bács-Kiskun megye, 6522 Gara, Kossuth Lajos 

utca 82.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• www.gara.hu - 2021. július 10. 

 


