Kadarkút és Térsége Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kadarkúti Gyermekkert Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2021.09.01. - 2026.08.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 7530 Kadarkút, Fő u. 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendeletben, a
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak.
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.
Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. Amennyiben
nem rendelkezik pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettséggel nyilatkozata arról, hogy a 326/2013.VIII.30.) Korm.rendelet 21/B.§ában foglaltak alapján, vállalja az előírt szakképzettség megszerzését.
Legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat. sem




rendelkezik
pedagógus-szakvizsga
keretében
szerzett
intézményvezetői
szakképzettséggel, legfeljebb egyszer
Nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
A három hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére a
próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:











részletes szakmai önéletrajz,
az előírt szakmai gyakorlat meglétének igazolása
a Kadarkúti Gyermekkert Óvoda fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program,
30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak
igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt
büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben
foglalt kizáró okok, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt / vagy igénylés igazolása,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának
elbírálása a bizottság, továbbá a társulási tanács nyilvános ülésén történhet-e, vagy kéri a
zárt ülés tartását,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll vele szemben a Kjt. szerinti
összeférhetetlenség,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben próbaidő kikötése kötelező, úgy a 3
hónapos próbaidő kikötését vállalja.
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karsai József társulási tanács elnöke
nyújt, a 82/581-003-as telefonszámon.
A pályázat benyújtásának formája:
Írásban, zárt borítékban, 2 eredeti példányban.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kadarkút és Térsége Óvodafenntartó Társulás címére történő
megküldésével (7530 Kadarkút, Petőfi Sándor utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Kad/1283/2021., valamint a munkakör
megnevezését: „óvodavezető”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés e)pontja alapján,
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § (6) bekezdése

alapján beérkezett véleményeket mérlegelve, az érvényes pályázók esetleges személyes
meghallgatásáról, a kinevezésről és a vezetői megbízásról a társulási tanács dönt. A társulási
tanács fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 31.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
 A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja (www.kozigallas.hu)
 www. kadarkutph.hu honlapon.

