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2. számú melléklet
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet
a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített
Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető)
beosztás ellátására
óvodapedagógus-munkakörbe
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
Vezetői megbízatás időtartama: 5 év, 2015. július 1-től 2020. július 1-ig
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye: 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 110.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által végrehajtott óvodai
átszervezés eredményeként 2015. július 1. nappal létrejövő Budapest XXI.
Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda színvonalas,
szakszerű és törvényes működtetése, szervezése, vezetése, irányítása,
munkáltatói jogkör gyakorlása. A pedagógiai munka szervezése,
irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának
biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, tanügyigazgatási
feladatok ellátása, továbbá a jogszabályokban és a fenntartó által előírt
szabályzatok, szakmai programok elkészítése és végrehajtása, intézményt
érintő pályázati lehetőségek figyelése, azok elkészítése.
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása,
különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendeletben foglaltakra.
Illetmény és juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX.III. tv., a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. tv. és a 326/2013. (VIII.30.) Korm.
rendelet rendelkezései alapján.
Pályázati feltételek:
- cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet, foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,

-

-

óvodapedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai
végzettség és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga
keretében
szerzett
intézményvezetői
szakképzettség,
legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,
határozatlan időre teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása,
felhasználói szintű MS Office,
felhasználói szintű levelező rendszerek,
felhasználói szintű internetes alkalmazások használata,
3 hónap próbaidő vállalása,
elvárt kompetenciák: jó szervező, együttműködő és kommunikációs
képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

-

fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő
megfelelés hitelt érdemlő igazolása,
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely
igazolja a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésének, továbbá a Kjt. 20. § (2d)
bekezdésének való megfelelést igazoló hatósági bizonyítvány,
a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített
Óvoda vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai koncepció,
írásos nyilatkozat: vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának,
próbaidő kikötésének vállalásáról, valamint arról, hogy a pályázati
anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, a
Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázatát,
továbbá a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezeléséhez és továbbításához hozzájárul
korábbi munkaviszonyra vonatkozó igazolások fénymásolatai,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-

a feladatellátáshoz köthető szakképzettség, egyéb végzettség,
az Oktatási Hivatal KIR adatbázis használatának ismerete,
köznevelési/óvodai intézményben szerzett vezetői/magasabb vezetői
tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

a https://kozigallas.gov.hu portálon történő megjelenéstől számított 30
nap, azaz 2015. május 20. napja.
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2015. július 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30. napja.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot és annak mellékleteit postai úton vagy személyesen lehet
benyújtani, a borítékon „CSEO vez.” megjelöléssel, 1 példányban,
továbbá azt meg kell küldeni „pdf” formátumban e-mail útján.
A pályázatnak a benyújtási határidő lejártáig akkor is be kell érkeznie, ha
azt postai úton nyújtja be a pályázó.
A pályázat benyújtási címe:
Postacím:
E-mail cím:

1211 Budapest, Szent Imre
1751 Pf. 85.
Leimszinder.K@budapest21.hu

tér

10.

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:
Leimszinder Krisztina, köznevelési ügyintéző: 06/1/427-61-00/128 m
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokról a jogszabályban
meghatározott eljárást követően a Képviselő-testület dönt.
A
Képviselő-testület
fenntartja
a
pályázat
eredménytelenné
nyilvánításának jogát.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- kozigallas.hu
- Oktatási és Kulturális Közlöny
- csepel.hu.
Az Önkormányzatról és az óvodai egyesítésről (előterjesztések és
határozatok között) további információkat a www.csepel.hu honlapon
szerezhet.

