Ráckeve- Lórév Óvodafenntartó Intézményi Társulás
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szivárvány Óvoda Ráckeve-Lórév Közös Fenntartású Intézmény
óvodavezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2015.09.01.-2020. 08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2300 Ráckeve, Vörösmarty u. 40. (székhely)
Telephelyek:
Ráckeve, Ifjúság u. 2.
Iskola u. 48.
Dömsödi út 67.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv-ben foglaltak szerint az intézményvezetési,
ellenőrzési, munkáltatói feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.
rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•

Felsőfokú iskolai végzettség, óvodapedagógusi szakképzettség
pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
óvodapedagógus munkakörben szerzett, legalább 5 év szakmai tapasztalat
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•

•
•

a nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a vezetői megbízással egyidejűleg óvodapedagógusi
munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés
magyar állampolgárság
a pályázó ne álljon cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt

A pályázatnál előnyt jelent: vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•

pályázó szakmai önéletrajza
az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel (vezetői program)
iskolai végzettséget tanúsító oklevelek fénymásolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
a pályázó nyilatkozata, hogy a személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevő
személyek megismerhetik, a pályázattal kapcsolatban kezelhetik
nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, illetve
megbízása esetén azt 30 napon belül megszünteti.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.
A Kormányzati Személyügyi Központ internetes oldalán történő közzététel időpontja:
2015.május 31.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
•

•

Postai úton, a pályázatnak a Ráckeve-Lórév Óvodafenntartó Intézményi Társulás címére
történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
„óvodavezetői pályázat”.
Személyesen: Ráckevei Polgármesteri Hivatal 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.)

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető: Szadai József Társulási Tanács
Elnökétől személyesen 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. sz. alatt, illetve telefonon: 06-24-523-333
számon.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról jogszabályokban meghatározott véleményeztetési eljárás lefolytatása és a pályázók
meghallgatása után a Ráckeve-Lórév Óvodafenntartó Intézményi Társulás dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.
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