Prügy Községi Önkormányzat
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Prügyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda
óvodavezetői megbízás (magasabb 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, 2020. 07.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3925 Prügy, Petőfi út 39.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményvezetői feladatainak ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a vonatkozó jogszabályok alapján. Szakmai irányítás, munkáltatói jogok
gyakorlása, a pedagógiai szakmai program megvalósulásának biztosítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Főiskola, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség,
Óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti
szakmai tapasztalat,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Vezető óvodapedagógus szakvizsga,
Intézményvezetői tapasztalat – legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz
Vezetői program
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában
résztvevők a pályázatba betekintsenek.
A pályázó nyilatkozata, amennyiben a pályázat tárgyalása során zárt ülés tartását
kéri.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Prügy Községi Önkormányzat címére történő
megküldésével (3925 Prügy, Kossuth Lajos út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1188/2015., valamint a
munkakör megnevezését: intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező véleményezési határidőt követő
testületi ülésen bírálja el a pályázatokat.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.prugy.hu - 2015. május 18.
Oktatási és Kulturális Közlöny - 2015. május 18.
www.kszk.gov.hu – 2015.május 20.

