Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége
Bakonyszentkirály képviselő-testülete a közös fenntartású Kerekerdő Óvoda óvodavezetői
állásának pályázatát az alábbiak szerint hirdeti meg.
1. Pályázatot meghirdető szerv:
Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat
8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u. 69.
Telefon: 88/585-320
2. A munkahely, beosztás:
Bakonyszentkirály-Bakonyoszlop-Csesznek Önkormányzata által
fenntartott Bakonyszentkirály, Vár út 6. szám alatti Kerekerdő Óvoda
óvodavezetői állása
3.

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok ellátása

4.

A megbízáshoz szükséges feltételek:
• felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,
• közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga,
• legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett
gyakorlat,
• büntetlen előélet,
• vezetői tapasztalat előnyben részesítendő.

5. A megbízás kezdő napja: 2010. 08. 16.
A megbízás megszűnésének napja: 2015.08.15.
6. A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény szerint
7. A pályázatnak tartalmazni kell:
• a pályázó szakmai életrajzát,
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzet
elemzésére épülő fejlesztési elképzeléssel.
8. A pályázathoz mellékelni kell:
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• a végzettséget, valamint a szakvizsgát igazoló oklevél másolatát,
• az eddigi munkaviszonyokról szóló igazolásokat
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozatát, amelyben hozzájárul, hogy a 138/1992.
(X.8.) Korm. rendelet 5.§ (10) bekezdésében foglaltak véleményük
kialakításához a pályázat tartalmát megismerjék,
• nyilatkozatot, hogy a pályázatának zárt vagy nyílt ülésen való
tárgyalását kéri.
9. A pályázat benyújtásának helye, formája: Bakonyszentkirály
Község Polgármesterének címezve (8430 Bakonyszentkirály, Kossuth
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Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége
u. 69.) írásban, 2 példányban zárt borítékban kell megküldeni. A
borítékra kérjük ráírni „Óvodavezetői pályázat”
10. Pályázat benyújtásának határideje:
A KSZK honlapján történő megjelenéstől számított 30 nap.
11.

Pályázat elbírálásának határideje:
2010. július 15.

12.

A pályázattal kapcsolatban Csillag Zoltán polgármesternél lehet
érdeklődni (88/585320)

Bakonyszentkirály, 2010. március 30.

Feketéné Esztergályos Hilda
körjegyző
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