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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája
óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
-

teljes munkaidő
vezetői megbízás határozott időre, 2018. 08. 16. – 2023. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde - 3060 Pásztó, Madách utca 15, és tagintézményei
A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért,
gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkatársak felett.
Illetmény és juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései
szerint.
Pályázati feltételek:

-

-

főiskolai végzettség, óvodapedagógus,
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
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,
büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
cselekvőképes legyen,
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

-

szakmai önéletrajz,
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló
vezetési program,
képesítést igazoló iratok másolata (nyertes pályázat esetén kötelező az eredeti okiratok
bemutatása),
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy a pályázó büntetlen
előéletű, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt és nem áll a tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez,
továbbításához.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 18.
A pályázat benyújtásának módja:
Ajánlott küldeményként postai úton Pásztó Város Polgármestere címére (3060 Pásztó, Kölcsey utca
35.). A borítékra kérjük ráírni: „Óvodavezetői pályázat”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtási határidejét követő 60 napon belül a Képviselő- testület ülésén.
A Képviselő- testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
-

a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja, www.kozigallas.gov.hu
Oktatási és Kulturális Közlöny
www.paszto.hu

Pásztó, 2018. május 10.

