Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Várpalotai Tankerülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Bán Aladár Általános Iskola Rákóczi Telepi Tagiskolája
Tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8100 Várpalota , Bartók Béla utca 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény-vezető vezetői feladatainak ellátása az irányadó jogszabályi előírásoknak
megfelelően, döntéshozatal a tagintézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:






Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és pedagógus munkakör betöltésére jogosító
szakképzettség,
Pedagógus munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat
Magyar állampolgárság
Büntetlen előélet
Cselekvőképesség




Pedagógus szakvizsga keretében megszerzett intézményvezetői szakképzettség
Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy
a megbízással egyidejüleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:











A tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.
Szakmai önéletrajz
Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga
meglétét igazoló okmányok másolata.
Amennyiben a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
képzettség megszerzése folyamatban van, szükséges a felsőfokú intézmény
igazolása a tanulmányok várható befejezéséről. A pedagógus szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2016.
január 31-ig be kell nyújtani.
90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet
igazolására, továbbá annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól
eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetővé
A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel való közléséhez)
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal
összefüggő kezeléshez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Éllő Edit nyújt, a 88/550-220 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Várpalotai
Tankerülete címére történő megküldésével (8100 Várpalota , Gárdonyi Géza utca
39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: KLIK/177/11-30/2015 , valamint a munkakör megnevezését:
Tagintézmény-vezető.
 Személyesen: Várpalotai Tankerület, Veszprém megye, 8100 Várpalota ,
Gárdonyi Géza utca 39. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A vélemény nyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a KLIK Várpalotai
Tankerületének igazgatója dönt. Hiánypótlásra kizárólag a hatósági erkölcsi bizonyítvány
esetében van lehetőség. Más esetben a hiánypótlás kizárt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 A székhelyintézmény és a tagintézmény honlapján - 2015. szeptember 23.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegezésű és mellékletű példányban (egy példányt nem
kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni, vagy személyesen behozni a KLIK
Várpalotai Tankerületének címére. A borítékra írják rá: "Pályázat a Bán Aladár Általános
Iskola Rákóczi Telepi Tagiskolája tagintézmény-vezetői beosztására". A pályázatot kiíró
fenntarja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy
eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás
indolás nélküli eredménytelennek nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen
jogcímen nem érvényesíthet
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. szeptember 23.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatot kiíró szerv felel.

