Nyékládháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet
a Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői)
munkakörében betöltésére
A munkavégzés helye: 3433 Nyékládháza, Mátyás király út 2.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év
Kezdő napja: 2022. augusztus 16. Megszűnésének időpontja: 2027. augusztus 15.
Az intézmény tevékenységi köre: Gyermekek óvodai nevelése és bölcsődei ellátása
A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézményvezetői feladatok teljes körű
ellátása. Biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését ellátja az intézmény tevékenységi
körébe tartozó feladatok vezetői irányítását. Az intézményvezetője felel az intézmény szakszerű
és törvényes működéséért, gazdálkodásáért továbbá munkáltatói jogkört gyakorol.
Illetmény és juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben,
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényen valamint a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) kormányrendeletben
meghatározottak az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskola, óvodapedagógus végzettség,
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- legalább 4 év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
- cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Büntetlen előélet, annak igazolása, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól vagy
tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetővé,
- A nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus
munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- A feladatkörben szerzett legalább 3-5 éves vezetői gyakorlat,
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szakmai életrajzát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket.

A pályázathoz csatolni kell:
- iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát,
- szakmai gyakorlat igazolását,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az intézménynél közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörben
kinevezhető,
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy pályázatának
tartalma közölhető harmadik személlyel,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódóan
kéri-e a zárt képviselő-testületi ülés tartását.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 05.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 26.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési/megbízási
jogkör gyakorlója által létrehozott három tagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően
szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A képviselő-testület a bizottság írásba
foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követően a bizottság
véleményének kézhezvételét követő első ülésén dönt.
A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, a borítékra kérjük ráírni „ a Dargay Attila
Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pályázata”, és a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítási számot: 1926/2022. Postai cím: Nyékládháza Város Önkormányzata
3433 Nyékládháza, Vasút u. 16.
A pályázati felhívással kapcsolatban tájékoztatást Tóth Balázs polgármester ad a 46/391420,450-es telefonszámon.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

