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Sály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 67, § (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXX]ll. törvény (Kjt.) 20lB § (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki, a
Sályi HétszínvirágOvoda és Konyha (3425 Sály, Deák F. u. 56/8 OM azonosító:
202679) óvodavezetői álláshelyének 2018. március 1-jétől kezdődően történő
betöltésére.

Az

Óvodavezető felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért,
gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézményműködésével
kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály, kollektív szerződés,
közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, felelős az intézményi
jóváhagyja
szabályzatok elkészítéséért,

az

intézmény pedagógiai programját,

képviseli az intézményt, felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért,a
gyermekvédelmi feladatok megszervezéséértés ellátásáért, valamint a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. §-ában meghatározott más fontos
feladatok ellátásáért.

Az Óvodavezetői megbízás öt évre szóló magasabb vezetői beosztás, melynél a
megbízás kezdő napja: 2018. március 01., míg megszűnéséneknapja 2023.
augusztus 15,

Óvod avezetői meg b ízást - érvényespály ázat alapján

- az a

pály áző kap hat, aki

- Óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai
vé gzettség e l és szakképzettség e l re
e kezi k,
- pedagógus szakvizsga keretében intézményvezetői szakképzettséget
szerzett,
- legalább öt év pedagógus - munkakörben töltött szakmai gyakorlata van,
, az intézménybenóvodapedagógus - munkakörben fennálló, határozatlan
g
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idejű, teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti kinevezéssel rendelkezik vagy
az óvodavezetői megbízással egyidejűleg ilyen kinevezést kap.

Az

Óvodavezetői álláshelyre benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályáző
szakmai önéletrajzát, vezetési programját, a büntetlen előéletet igazoló hatósági
erkölcsi bizonyítványát, felsőfokú iskolai végzettségétés szakképzettségét,valamint
Pedagógus - szakvizsga keretében szerzett intézményvezetói szakképzettségét
tanúsító okleveleinek hitelesített másolatát, arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályáiati
anyagában foglalt személyes adatainak eljárással összefüggésben szükséges
keze éséh ez hozzájár ul.
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illetménypótlékát, a Kjt. és a
végrehajtására kiadott 326l2013.(Vll1.30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései
szerint, a megbízást adó Képviselő-testület állapítja meg.

Az óvodavezető illetményétés magasabb vezetői

A

pályázatot Sály Község Polgármesteréhez címezve kell benyújtani (3425 Sály,
Kossuth u. 63. sz,) úgy, hogy az, postai úton is, legkésőbb 2018. február 16-ig
megérkezzen,
Kérjük a borítékonfeltüntetni a pályázati adatbázisban szerepló azonosító számot: 8112018.

A pályázatok elbírálására 2018. február 28-ig kerül sor.

Sály,2018,január11,

