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Gsabacsűd-Örménykút KözneveIési tntézményiTársulás
a KÖzalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX|ll. törvény 20lA. § alapján
pályázatot hirdet

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút
i

ntézményvezető 1magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege

:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzéshelye:
Békésmegye,5551 Csabacsűd, Petőfi Sándor utca5712.

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

Az intézménytörvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka
szervezése, ellenőrzése,

a

irányítása,

pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az

intézményiköltségvetés betartása, jogszabály által előírt vezetői jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXX|ll, törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról
szÓló 1992. évi XXXlll, törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 32612013. (Vlll, 30.) Kormányrendelet rendelkezései, továbbá az
intézményvezetői pótlékra való jogosultságra a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi
CXC. törvény B.melléklete az irányadók.

Pályázati feltételek:
admin.kozigallas,gov. hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?l D=548686
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Főiskola, óvodapedagógus,
32612013. (VlIl. 30,) Korm. rendelet 21lA,§ (1) bekezdésében rögzített
szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
Vagyonnyilatkozat téteIi eljárás lefolytatása,
magyarállampolgárság
az Nkt. 66.§ (1) bekezdésénekb) és c) pontjai szerinti büntetlen előélet és
cselekvőképesség, ne álljon a tevékenységfolytatását kizáró foglalkoztatástól
eltiltás
(1) bekezdés alapján felsőfokú iskolai végzettségés
óvod a p ed ag ó g u s szakképzettség
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

lli'l?."SlS

pályázat eIbírálásánál e!őnyt jelent:
. vezetői munkakörben szerzett tapasztalat - Lega!ább 1-3 év vezetői
tapasztalat,

A,

pályázat részeként benyújtandó iratok, igazoIások:
a

a

a
a
a

l

a

részletes szakmai önéletrajz
iskolai végzettséget,szakképzettségetigazoló oklevelek pályáző által
hitelesített másolata
3 hónapnál nem rógebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
azinhézményvezetésére,fejlesztésérevonatkoző szakmai és vezetői program
nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázó személyi
anyagát megismerhetik, a pályázó hozzá4árul a pályázatba foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
jogszabályban megnevezett legalább 4 éves szakmai gyakorlatát igazoló
munkáltatói igazolás
nyilatkozatot arról, hogy a pályáző a vezetői megbízásról szóló elóterjesztés
tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kívánja-e

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021, augusztus 1. napjától tölthető be.
A, pály ázat

A

benyújtásának határidej e: 2021.

j

ún

i

us 1 5.

pályázati kiírással kapcsolatosan további információt [\4olnár József

+36661219-600

(1

2-es mellék) -os telefonszámon.

nyújt, a

A pályázatok benyújtásának módja:

.

.

Postai úton, a pályázatnak a Csabacsűd-Örménykút Köznevelési lntézményi
Társulás címéretörténő megküldésével (5551 Csabacsűd, Szabadság utca
41.).Kérjük a borítékonfeltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: CSl764-1l2a21 , valamint a munkakör megnevezését:
óvodapedagógus,

vagy

Elektronikus úton Rák Edit részérea munkaugy@csabacsud.hu E-mail címen
keresztül
Vagy

ad min.kozi gallas.gov.

hu/pages/KJTKozzetetel,aspx? D=54B6B6
l
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Személyesen: Rák Edit, Békésmegye, 5551 Csabacsűd, Szabadság uíca 41.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Csabacsűd-Örménykút Köznevelési lntézményi Társulás társulási tanácsa dönt a
32612013 (Vll1.30.) Kormányrendelet, a 2011 .évi CXO.törvény, valamint az 1992.évi
XXX|ll. törvényben foglaltak figyelembevételével. A kinevezés 3 hónapos próbaidő
kikötésével jön létre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.
A pályázati kiírás további közzététe|énekhelye, ideje:

.

www.csabacsud.hu - 2021, május 15,

A munkáltatóval kapcsotatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelennényilvánítására.
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