Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet
Visszhang Óvoda - Tihany
intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig, 2022.08.16-tól - 2027.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8237 Tihany, Visszhang utca 21.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak
alapján a vezetői feladatok ellátása, különösen az intézmény törvényes működésének
biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, illetve a munkáltatói jogok
gyakorlása az intézményben.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Főiskola, óvodapedagógus végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség az Nkt. 67. § rendelkezései
szerint,
 pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat - Legalább
3-5 év szakmai tapasztalat,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 büntetlen előéletű, 18. életévét betöltött cselekvőképes magyar állampolgár,
vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
legalább 5 év intézményvezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Részletes szakmai önéletrajz
 Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok hiteles
másolata








Szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul
A pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a
teljes pályázati anyagba betekinthetnek
Nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi
CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
Nyilatkozat a pályázatnak a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő
tárgyalásáról

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2022. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tósoki Imre polgármester nyújt, a 0687/538-030 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Tihany Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/1336-1/2022 , valamint a
beosztás megnevezését: intézményvezető.
 vagy
 Elektronikus úton Nagy Brigitta részére a nagy.brigitta@tihany.hu E-mail címen
keresztül
 Személyesen: Tósoki Imre polgármester, Veszprém megye, 8237 Tihany, Kossuth
Lajos utca 12. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. A képviselő-testület fenntartja
magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
www.tihany.hu, Oktatási és Kulturális Közlöny - 2022. május 20.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Visszhang Óvoda 2 csoportos óvoda, melynek szervezeti átalakulása várható 1 éven belül
óvoda-bölcsőde többcélú nevelési intézménnyé, mely szervezeti átalakulás érinti az vezető
megbízatást.

