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Értény-Kára-Koppányszántó-Miklósi-SomogyacsaSomogydöröcskeSzorosad-Törökkoppány Községek Óvodafenntartó Társulása
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Törökkoppányi Napköziotthonos Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2021.08.16 - 2026.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 7285 Törökkoppány, Kossuth utca 55.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös
tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvényben, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata
az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a
pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú
gyermekek oktatásának, nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai
felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.
Illetmény és juttatások:
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Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Főiskola, óvodapedagógus,
óvodapedagógus - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy
foglalkozás megtartására vonatkozó - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
magyar állampolgárság
büntetlen előélet
cselekvőképesség
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
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
vagyonnyilatkozat-tétel

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• óvodában szerzett vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai
tapasztalat,
• helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

szakmai önéletrajz
iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló okirat másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen
előéletet, valamint azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
szakmai gyakorlatról hiteles igazolás
nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott
véleményezők
részére
pályázata
tartalmának
megismeréséhez, személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez,
továbbításához
pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának
vállalásáról
pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a Társulási Tanács nyilvános vagy
zárt ülés keretében tárgyalja
pályázó nyilatkozata, hogy vele szemben nem áll fenn a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. § (2) bekezdésében foglalt
összeférhetetlenség

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga György társulási tanács
elnöke nyújt, a 06205795324 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Értény-Kára-Koppányszántó-Miklósi-SomogyacsaSomogydöröcske-Szorosad-Törökkoppány Községek Óvodafenntartó Társulás címére
történő megküldésével (7285 Törökkoppány, Kossuth utca 66. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KOH/1254/2021.,
valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók meghallgatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § (6) bekezdése szerint történik. A bizottsági véleményezést követően a
pályázatokról
Értény-Kára-Koppányszántó-Miklósi-Somogyacsa-SomogydöröcskeSzorosad-Törökkoppány Községek Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•
•

www.torokkoppany.hu - 2021. június 25.
helyben szokásos módon - 2021. június 25.

Nyomtatás
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