JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. Április
19.napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
Baktakék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2018 (IV.19.)
határozata a Baktakéki Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői álláshely pályázati
úton való meghirdetéséről
Baktakék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Baktakéki
Napköziotthonos Óvoda Óvodavezetői (magasabb vezetői) álláshelyének pályázati
úton való meghirdetéséről szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. és 20/B. §-ai, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
67. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően pályázatot ír ki a Baktakéki
Napköziotthonos Óvoda magasabb vezetői beosztás álláshely betöltésére.
A Képviselő-testület a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 22. § (5) bekezdése
alapján megbízza a jegyzőt, a pályázat kiírásáról és előkészítéséről gondoskodjon.
A Képviselő-testület döntött a Baktakéki Napköziotthonos Óvoda Óvodavezetői
(magasabb vezetői) álláshelyét pályázati úton való betöltéséhez szükséges pályázati
kiírásról, melynek tartalmi követelményei a következők:
- határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 5 éves határozott idejű vezetői
megbízás, 2023. aug 15-ig
- az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez
szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában, a
köznevelési törvényben foglaltak szerint pedagógus-munkakör betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett szakképzettség,
-és pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség vagy
közokt vezetői szakvizsga
- határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 5 éves határozott idejű vezetői
megbízás, 2023. augusztus 15-ig
- feladat: napközi otthonos óvoda vezetése
- szakmai gyakorlat: legalább öt év pedagógus-munkakörben
-előnyt jelent:
§ intézményvezetői gyakorlat
§ gazdálkodási ismeretek
§ számítógépes ismeretek
-beadási határidő: május 30-a.
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-várható elbírálás: július 15-ig
-személyes meghallgatás: értesítés szerint
- A pályázatokat "a nemzeti köznevelésről" szóló 2011. évi CXC. törvényben, a
20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet 189.- 191.§- aiban és a 326/2013.(VIII.3)
Korm.rendelet 23§- ában meghatározott szervezetek véleményezik, melyet követően a
pályázatokról Önkormányzat Képviselő- testülete dönt.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
-beadandó:
30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2d) és (2e) bekezdésében
meghatározott követelményeknek való megfelelést is
•
szakmai életrajz
•
az intézmény vezetésére (óvoda és konyha) vonatkozó program
•
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések
•
a végzettséget és szakképzettséget, pedagógus szakvizsga meglétét, szakmai
gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,
•
a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
•
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes
adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul
•
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kívánja-e a pályázatot elbíráló testületi
ülésen zárt ülés tartását
•
motivációs levél
felvilágosítás a polgármestertől kapható
a pályázatot a polgármesternek címezve lehet benyújtani posta /elektronikus
úton "óvodavezető" megjelöléssel
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásához
szükséges egyéb intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
k.m.f.
Soltész János sk.
Polgármester

dr. Arnóczki Tímea sk.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
A kiadó
Kelt, 2018, április 19.
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