BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÁLYÁZATOT HIRDET
A BALATONSZÁRSZÓI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA
( 8624 BALATONSZÁRSZÓ, RADNÓTI U. 10. )
ÓVODAVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS BETÖLTÉSÉRE
Beosztás: óvodavezető
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: 2017.07.15-től 2022.07.14-ig, 5 év időtartamra szól.
Munkavégzés helye: 8624 Balatonszárszó, Radnóti u. 10.
Pályázati feltételek:
-

-

büntetlen előélet,
magyar állampolgárság
cselekvőképesség
óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő,
határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodavezető feladata az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés, közalkalmazotti
szabályzat nem utal más hatáskörbe, felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az
intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt. Az intézmény vezetője felel a pedagógiai
munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért,
végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez
kapcsolódó feladatai koordinálásáért.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolandó:
-

részletes szakmai önéletrajz
vezetési, fejlesztési program
az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata
szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás
90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

-

nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhessék
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
nyilatkozat arról, hogy a döntéshozók nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalják a pályázatot

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 08.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- www.kozigallas.gov.hu
- Oktatási és Kulturális Közlöny
- Somogyi Hírlap
- Szuperinfó
- www.balatonszarszo.hu
- Szárszó TV képújság
- Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája
- Szólád, Kötcse, Nagycsepely, Teleki és Balatonőszöd községekben a helyben szokásos módon
A személyügyi központ honlapján való közzététel időpontja: 2017. január 27.
A pályázat elbírálásának rendje és határideje: A jogszabályban meghatározott véleményezési
eljárás lefolytatása után, legkésőbb a véleményezési határidő lejártát követő 30. napot követő első
ülésén dönt a képviselő-testület.
Az állás betölthető: 2017.07.15.
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat
polgármesteréhez (8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.) személyesen vagy postai úton kell benyújtani.
A borítékon kerüljön feltüntetésre: „pályázat óvodavezetői álláshely betöltésére”. További
felvilágosítást, Dorogi Sándor polgármester nyújt a 84/ 362-501-es telefonszám 101-es mellékén.

