1. sz. Melléklet
Betöltendő munkakör:
óvodavezető
Magasabb vezetői megbízás időtartama: 2017. július 01. – 2022. július 01.
Kinevezés szerinti munkakör:
óvodapedagógus
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. június 01.
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
Munkavégzés helye:
Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda
2009 Pilisszentlászló, Béke utca 2.
Próbaidő:
a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése alapján nincs
Képesítési és egyéb feltételek:

A munkakörhöz tartozó lényeges
feladatok:

- felsőfokú szintű óvodapedagógusi szakképzettség;
- legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai
gyakorlat
- pedagógusi szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
-büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező vagy bevándorolt, letelepedett
kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának
szervezése, irányítása, ellenőrzése, a munkáltatói jogkör gyakorlása, az
intézményi munka szakszerű, gazdaságos, törvényes biztosítása.

Pályázathoz csatolni kell:

- iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát;
- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai oktatási-nevelési helyzetelemzésre
épülő, fejlesztési elképzeléseket tartalmazó vezetési programot,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők
megismerhetik.
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a
pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
- nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn
- nyilatkozatot arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
- nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 20. § (2c) bekezdésekben foglalt követelményeknek
megfelel

Pályázat beadási határideje:

2017. április 11.

Pályázat elbírálásának határideje:

2017. májusi képviselő-testületi ülés.

Illetmény:

a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint

Pályázat címzése:

Pilisszentlászló Község Polgármestere
2000 Szentendre, Városház tér 3.
„Intézményvezetői pályázat"

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb
lényeges információ:

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás:

A pályázatokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján összehívott bizottság véleményezi. A pályázatokról
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályáztató
fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
Tóth Attila polgármester nyújt a 26/785-063-as telefonszámon
1

2

