
Bejelentkezés

Tolmács Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Tolmácsi Kisbagoly Óvoda

óvodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejü közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidö

A vezetöi megbízás időtartama:

A vezetöi megbizás határozott idöre, 2021.08.02-2026.07.31-lg szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2657 Tolmács, Szent Lörinc út 106.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint az óvoda intézmény szakmai vezetése, törvényes
működésének biztosítása, szakszerü törvényes müködtetése, pedagógia munka szervezése, irányitása, ellenörzése, a pedagógia
program megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetöi jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal,
egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés keretein belüli müködés biztositása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:

Felsöfokú képesités, óvodapedagógus,
Legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - - Legalább 5 év felettí szakmai
tapasztalat,
Felhasználói szintü Internetes alkalmazások,
B kategóriás jogosítvány,

Elvárt kompetenciák:

Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.,
Magyar állampolgárság.,
Büntetlen elöélet.,
Cselekvöképesség,
A magasabb vezetöi beosztás ellátására megbizást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogv,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:



szakmai önéletrajz
vezetési program
iskolai végzettséget, szakképzettséget, pedagógus szakvizsgát igazoló okiratok másolata
a pályázati feltételeknek való megfelelést igazoló dokumentumok másolata
nyilatkozat, hogya pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul
nyilatkozat, hogya Kjt. 41.§ (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
amennyiben a vezetöi megbízás a képviselő-testületi ülésen történő tárgyalását zárt ülés keretében kéri tárgyalni, erre
vonatkozó nyilatkozat
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségénekidőpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 2. napjától tölthetö be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 10.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Tolmács Község Önkormányzata eimére történö megküldésével (2657 Tolmács, Sport
utca 1. ). Ké~ük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T0211302/2021 ,
valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

Személyesen: Hajnis Ferenc polgármester, Nógrád megye, 2657 Tolmács, Sport utca 1..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Tolmács Község Önkormányzatának képviselö-testülete a pedagógusi szakértelemmel rendelkező bizottság véleményének
beérkezését követő első képviselő-testületi ütésen dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 31.

A KÖZIGÁLLÁS publíkálásí ídőpontja: 2021. június 8.

A pályázati kiírás közzétevöje a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

\lissza Nyomtojjs


