Pályázat óvodavezetői állás betöltésére
Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvvény20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet
Elek Város Óvoda-Bölcsöde
óvodavezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év 2021. augusztus 1-től 2026. július 31-ig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Elek Város Óvoda-Bölcsöde 5742 Elek, Hősök útja. 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (továbbiakban Nkt.) a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.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, a mini bölcsődével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézmény
alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézményvezetői megbízás magában
foglalja az óvodavezetői intézményirányítási feladatok teljes körű ellátását.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Főiskola, óvodapedagógus
 Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 Cselekvőképesség
 Büntetlen előélet
 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 legalább négy év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
A pályázat részeként benyújtandó:
 Szakmai önéletrajz
 Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai és vezetői program
 Végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
az abban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul
 Nyilatkozat, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat elbírálását.
 Nyilatkozat vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról
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A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. augusztus 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal címére 5742 Elek, Gyulai út 2. vagy
személyesen a tikárságon.
A pályázat elbírálásának határideje:
2021. július 31. A pályázatról Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bizottsági
meghallgatást követően dönt.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információ a 66/240-411 telefonszámon kérhető
Szelezsán György polgármestertől, illetve Dr. Kerekes Éva jegyzőtől.
A pályázat további közzétételének helye:
Elek város honlapja: www.elek.hu
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