A
Szentendrei Református Egyházközség Presbitériuma, mint fenntartó,
pályázatot hirdet
a
Szentendrei Református Óvoda
ÓVODAVEZETŐI
munkakörének betöltésére
A vezetői megbízás időtartama:
Öt évre szóló, határozott idejű megbízás, a 2018.08.01-2023.07.31-ig terjedő időszakra szól. A
munkakör nyugdíjba vonulás miatt üresedik meg.
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő, heti 40 óra
A munkavégzés helye: Szentendrei Református Óvoda (2000 Szentendre, Vasúti villasor 15.)
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
• az óvodavezetői feladatok ellátása, többek között az intézmény szakmai vezetése,

•

törvényes működésének biztosítása, szakszerű törvényes működtetése, pedagógiai
munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának
biztosítása, munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó
egyházközséggel, egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés betartása;
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény és egyéb kapcsolódó
jogszabályok szerint az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak
ellátása, a törvényben foglalt felelősségek viselése, jogok gyakorlása, az alapító okirat
szerinti feladatok ellátása.

Munkabér és juttatások:
• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint.
A pályázat beadási határideje: 2018. április 18.
Pályázati feltételek:
• református vallás, konfirmáció, teljes jogú egyháztagság, elkötelezett keresztyén életvitel;
• szakirányú, felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség;
• az állás betöltéséhez szükséges egyéb feltételek fennállása (nem áll a foglalkozás eltiltásának
hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes);
• legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
• pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• óvodavezetői tapasztalat;
• óvodai nevelési szakmai projektben való eredményes részvétel;
• szolgáló gyülekezeti tagság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz;
• az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség és szakképzettség meglétét igazoló okmányok
másolata;
• 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
• lelkészi ajánlás;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul;
• nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban
szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához;
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
eleget tesz;
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
összeférhetetlenség nem áll fenn, ha igen megszünteti.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lezárultát követő 30 nap
A pályázatokról a bírálóbizottság által előkészített javaslat alapján a fenntartói testület dönt, a
fenntartói testületet a bírálóbizottság javaslata nem köti. A pályázat elbírálása és a vezető
megbízása a Magyarországi Református Egyház Köznevelési törvényének (1995. évi I. törvény)
megfelelő rendelkezései szerint történik.
A munkakör betölthetőségének időpontja: leghamarabb 2018. július 1.
A pályázathoz szükséges további információt Bene Andrásné óvodavezető nyújt, a +36-26-500-014,
vagy a +36-20-216-3987 telefonszámon
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton a fenntartó címére (2000 Szentendre, Rákóczi Ferenc utca 14., a borítékon kérjük
feltüntetni: „Óvodavezetői pályázat”) és e-mailben dr. Harmathy András lelkipásztor részére
(szentendre@reformatus.hu).

