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Zsana Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde

intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2021.07.01- től 2026. június 30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6411 Zsana, Béke utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az intézményben folyó
szakmai- pedagógiai munka vezetése, óvodapedagógusi feladatok ellátása. Szervezi,
irányítja, ellenőrzi az óvoda működéséhez szükséges pedagógiai, tanügyi,
gazdálkodási, ügyviteli teendőket és az óvodában dolgozók feladatellátását.
Végrehajtja az intézményi SZMSZ-ben rögzített vezetői feladatokat.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 326/2013 (VIII.30.)
Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

Főiskola, Óvodapedagógusi,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
Óvodapedagógus munkakörben eltöltött legalább 5 éves szakmai gyakorlat
Bűntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll köznevelési
intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatás eltiltás
hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

Pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, szakmai gyakorlat
igazolása
Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő,
fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program
A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői
elképzelések
A szakirányú végzettségetés szakképzettséget igazoló okiratok másolatai
A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához,
valamint a pályázat tartalmának az elbírálásában és a döntéshozatalban
érintettek számára való hozzáférhetőségéhez hozzájárul.
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•

30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűntetlen előélet és
annak igazolására, hogy nem áll köznevelési intézményekben végezhető
tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatály alatt

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Visnyei Miklós nyújt, a
77/590-055 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Zsana Önkormányzata címére történő
megküldésével (6411 Zsana, Kossuth utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Zsa/414-2/2021 , valamint
a beosztás megnevezését: intézményvezető / óvodapedagógus.
• Személyesen: Visnyei Miklós polgármester, Bács-Kiskun megye, 6411 Zsana,
Kossuth utca 3. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.)
Kormányrendeletben foglalt pályázati eljárást követően, az eljárásban résztvevők
véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója, Zsana Önkormányzata
Képviselő-testülete(veszélyhelyzetben a Polgármester) dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.zsana.hu - 2021. május 11.
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•

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltségének
hírdetőtábláján - 2021. május 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A megbízási jogkör gyakorlója fenntartja a jogot hogy a pályázati eljárást
eredménytelenné nyilvánítsa.A pályázati eljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zsana.hu honlapon
szerezhet.
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